
TYRESÖ

Vi tog en lov runt torget och pratade med företagare där. 
Den sammantagna bilden är att kunderna fortsätter att 
stödja det lokala näringslivet. Det gläder oss i Centerpartiet! 
Här är några företagarröster.

Företagare vid Strandtorget: 

hur är läget? 

Vi vill passa på att önska alla i Tyresö     

 en bra sommar, ta hand om er!

Frisersalong Studio N: 
”Vi märker att på grund av att folk stannar hem-
ma mer och inte åker till stan där många har 
sina frisörer så har man hittat till oss. Vi har full 
beläggning denna vecka. Vi anpassar oss så att 
kunden kan känna sig trygg när den kommer in 
till oss. Om en kund vill vara själv i salongen så 
ordnar vi det. Alla våra kunder är väldigt snälla.” n

Moderummet: 
”Från att det drastiskt blev helt tomt på kunder i 
mars och under nästan en månad så har folk bör-
jat hitta hit igen. I min trogna kundskara där det 
finns många äldre är det bra att jag även erbjuder 
hemkörning av mina varor. Man kan bara ringa om 
det är utanför öppet tiderna så kommer jag. Den här 
branschen har sina utmaningar även utan en kris 
som denna, så jag vet inte hur det kommer att gå” n

Tyresö Wok: 
”Kunderna har ringt och frågat om vi har öppe t 
eftersom vi har haft stängt några veckor. Nu 
har vi öppet igen men endast för avhämtning så 
länge. Vi är glada över våra stadiga kunder som 
kommer och stödhandlar, alla är snälla och det 
känns mer som en familj.” n
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Hur länge har du bott i Tyresö? 
Jag har bott i kommunen sedan 1997. 
Jag är uppvuxen i Tallkrogen men 
flyttade till Tyresö som 12-åring. 
Mina föräldrar har tidigare bott i Ty-
resö och därför kändes valet att flytta 
tillbaka självklart. Vi är nu fyra ge-
nerationer i vår familj som samtidigt 
bor i Tyresö. Spannet sträcker sig från 
gammelmor- och farföräldrar till små 
barnbarnsbarn. Det tycker jag är fan-
tastiskt!

Vad jobbar du med? 
Jag är socionom och jobbar med myn-
dighetsutövning. Mitt hjärta klappar 
extra för barn och deras familjer så 
valet att arbeta med den målgruppen 
är för mig självklart. Jag har även ar-
betat inom frivilligsektorn där jag har 
haft förmånen att arbeta med verk-
samhet för äldre. Som bisyssla leder 
jag seminarier på socionomprogram-
met på Södertörns Högskola. Upp-
draget är roligt och det ger mig också 
möjlighet att hela tiden fortsätta att 
förkovra mig i aktuell forskning och 
litteratur inom det sociala arbetets fält. 

På fritiden engagerar jag mig po-
litiskt. Sedan mars i år är jag ordfö-
rande för Centerpartiet Tyresö. Jag är 
även andre vice ordförande i kultur- 
och fritidsnämnden, ledamot i kom-
munfullmäktige och ersättare i kom-
munstyrelsen. Som ni kanske anar är 
jag en aktiv och engagerad person. 
Balansen mellan arbete och vila är 
viktig att värna om. Återhämtning 
för mig är att vara med familjen och 
koppla bort allt annat.

Vad tycker du om Tyresö kommun? 
För mig är Tyresö kommun en fantas-
tisk plats att bo och verka i. Jag upp-
skattar de många gröna områdena, 
våra sjöar och inte minst slottsparken. 
Det är enkelt att trivas här tack vare 
alla vänliga människor och det sprud-
lande föreningslivet som finns i vår 
kommun. Jag är också stolt över alla 
våra driftiga och flitiga småföretagare. 

Vilka utmaningar tycker du att 
Tyresö har? 
En utmaning för vår kommun är att 
klara av den befolkningsutveckling 
som sker. Vi behöver bland annat 
komma ikapp med infrastruktur, vård 
och skola/förskola. Behovet av nya 
bostäder är omfattande men samtidigt 
ser jag en fara med att byggtakten är 
hög. Vi behöver värna om våra grön-
områden och parker. Förtätningen får 
inte bli för massiv. 

Samtal med:

Johanna Björksten 
 – ny ordförande i Tyresökretsen

Samtal med:       

Henrik Lundin

Samtal med:       

Richard Norin

Samtal med:

nina Barzey

– ny viceordförande i Tyresökretsen

Hur länge har du bott i kommunen? 
Sedan sommaren 2006. Jag har bott 
i Trollbäcken vid Barnsjön i två år 
och på två olika platser i Tyresö 
Strand.

Vad jobbar du med? 
Jag är egenföretagare, 
och har arbetat med 
verksamhetsutveck-
ling, projektledning, 
säkerhet och GDPR 
i bank/finans, lä-
kemedel, bilindustri 
och klädindustrin. Min 
utbildning är inom IT och 
matematik, och jag har arbetat 
drygt 30 år varav 25 som konsult, 
nästan alltid med större börsnotera-
de företag som kund.

Vad tycker du om Tyresö kommun? 
Att det är en väldigt bra plats att 
bo på om man tycker om att vara i 
skogen, eller vara på sjön, vill ha ett 
rikt fritidsliv men ha nära till arbete 
inne i Stockholm.

Vilka utmaningar tycker du att 
Tyresö har? 
Ekonomiskt måste skatterna ned, 
vi måste ha en väl anpassad och ef-
fektiv verksamhet som står sig väl 
i konkurrens med andra kommuner 
så att vi är attraktiva för såväl unga 
som äldre som vill bo i vår miljö. 
Politiskt borde givetvis C+M+KD 

få möjlighet att ta kommandot ef-
ter nästa val. Som det är nu kan 
den som sätter sig in i vilka för-
slag som läggs, hur de har beretts, 
och hur beslutsprocesserna går till, 

själv notera att det är en stor 
valhänthet och långsam-

het som det nuvarande 
minoritetsstyret age-
rar med, och att de 
beslut som fattas kan 
vara olyckligt opreci-
sa och alltför öppna 

för tolkningar. Det vill 
jag självklart att det skall 

bli ändring på. Om man in-
går i en styrande koalition måste 

man lägga sin linje, bereda tydliga 
beslut, och stå för dem.

Vilka frågor brinner du för? 
I kommunpolitiken: Sänkta skatter, 
Upphandling som prioriterar loka-
la företag, LSS-frågor, kostnads-
effektiva kommunala bostäder. På 
riksplanet är det viktigaste för mig 
företagarfrågor, försvaret, ett själv-
försörjande land, kvalitetsmätning-
ar i sjukvården, LSS, skola och att 
SKR i nuvarande form läggs ned.

Hur kommer det sig att du valde 
Centerpartiet? 
Jag har en liberal grundsyn, anser 
att företagande och lantbruk är vik-
tigt, älskar natur och tycker att för-
eningsliv är viktigt.

Hur upplever du att det är att 
vara aktiv i politiska sammanhang? 
Det är alldeles för få som engagerar 
sig politiskt. Politiska förändringar 
genomförs av de som ställer upp 
och tar ett steg fram. Fler borde ta 
sitt samhällsansvar och fundera på 
vilka saker man vill ändra. Det är 
ofattbart trögt och irriterande lång-
samt jämfört med beslutsfattande 
i företag, men viktigt! Men kom-
munpolitik är betydligt mer konkret 
och snabbt än rikspolitik.

Vad är det bästa med Tyresö? 
Närheten till Östersjön, Tyresta Na-
turreservat och Tyresta National-
park och all annan skog vi har nära 
bebyggelsen.

Hur länge har du varit aktiv i 
Centerpartiet, och vad är din roll? 
Jag har varit formellt aktiv sedan 
2019 då jag blev med i C-styrelsen 
för kretsen i Tyresö och vald att re-
presentera Centern i styrelsen för 
Tyresö Bostäder AB. Inom styrelsen 
för Centern i Tyresö är jag kassör.

Vad gör du på fritiden? 
Jag är ordförande i två ideella fören-
ingar - brygganläggningen GTCSF 
(Strandvägen/Bryggvägen) och en 
markägarförening i Tyresö Strand, 
och en hel del tid går också åt till 
ett Biotech-företag i Australien som 
jag är ordförande för. n

Vad jobbar du med? 
Jag är egenföretagare och driver en 
liten advokatbyrå. 

Vad tycker du om Tyresö kommun?
 Jag tycker att det är en fantastisk kom-
mun och jag är väldigt imponerad av 
den här fina naturen som vi har. Just 
det där att bevara naturen är en hjärt-
efråga för mig. Jag spenderar mycket 
tid med att gå i skogarna häromkring. 
En annan hjärtefråga som företagare 
är att man ska satsa på företagande i 
Tyresö kommun. Därför så försöker 
jag också att ge tillbaka till de lokala 
företagen som vi har genom att köpa 
varor och tjänster så mycket jag kan i 
Tyresö kommun.

Vilka utmaningar tycker du att 
Tyresö har? 
Jag tycker att man behöver satsa på att 
alla som bor här ska känna sig trygga 
och att vi tillsammans ska bekämpa 
droganvändning och drogförsäljning 
och här har vi en extra sårbar grupp 
bland Tyresös ungdomar. 

Hur kommer det sig att du valde 
Centerpartiet? 
Jag gillar att Centerpartiet är ett re-
jält parti som konsekvent står för sin 
ideologi och samtidigt visar på hand-
lingskraft.  

Hur upplever du att det är att 
vara aktiv i politiska sammanhang?
 Jag tycker om att kunna bidra till 
att samhället ständigt förbättras och 
därför känns det naturligt för mig att 
vara politiskt aktiv.

Vad är det bästa med Tyresö? 
Det bästa med Tyresö är att vi har så 
bra kommunikationer till stan samti-
digt som vi har naturen inpå knuten. 

Vad tycker du att du kan bidra med 
till politiken i Tyresö? 
Jag har lång erfarenhet av att jobba 
med olika nationaliteter och jag har 
bland annat bott i England i tolv år 
och därför har jag lärt mig att ha en 
god omvärldsbevakning samtidigt 
som jag kan sätta mig in i de lokala 
frågorna. För mig var det bra att bo 
och arbeta utomlands för att förstå 
hur bra vi har det här i Sverige. n

Vad tycker du om Tyresö kommun?
Jag har bott här sedan 2003 och trivs 
väldigt bra. Närheten till kulturarv, 
naturreservat, sjöar och skärgård är 
svårslagen.

Hur upplever du att det är att 
vara aktiv i politiska sammanhang?
Utmanande, ibland tufft, alltid intres-
sant och väldigt givande. Jag önskar 
att det var fler som var aktiva i po-
litiska sammanhang. Jag tror att det 
skulle minska klyftan mellan makt-
havare och invånare om fler kände 
sig delaktiga i det politiska samtalet. 
Det är vad närodlad politik handlar 
om - möjligheten att kunna bidra till 
den kommunpolitiska agendan och 
därmed påverka sin vardag. 

Vilka frågor brinner du för?
Klimat och miljö, för att det är vår 

tids stora utmaning och ett miss-
lyckande här riskerar att leda till 
kaskadeffekter som kan komma att 
överskugga övriga frågor. Utbild-
ning, sociala frågor, psykisk ohälsa, 
likabehandlingsarbete. 

Det ska inte spela någon roll vem 
man är, var man bor eller var man 
kommer ifrån för att man ska ha 
möjlighet till utbildning, jobb etc. 
Här spelar skolan, tillsammans med 
vårdnadshavare och övriga samhäl-
let, en stor roll när det gäller att i ett 
tidigt skede identifiera underliggan-
de problematik och utmaningar för 
att kunna möta dessa och se till att 
barnen/eleverna lyckas. Vi måste 
bli bättre på att så tidigt som möjligt 
fånga upp de barn/elever som riske-
rar att hamna efter i sin utbildning. 
Med rätt insatser, rätt verktyg och 
framförallt kunskapen om när och 

hur dessa ska användas, hoppas jag 
att vi kan motivera och rusta mor-
gondagens unga vuxna till att söka 
de drömmar och utmaningar som 
livet har att erbjuda.

Hur kommer det sig att du valde 
Centerpartiet?
Det var 2013-2014 som jag kände en 
växande oro över de högerpopulis-
tiska vindarna som fortsatt tilltog i 
världen, och inte minst i Sverige. Jag 
hade följt Fredrick Federley på so-
ciala medier och bestämde mig för 
att ge honom min röst i valet till Eu-
ropaparlamentet - som en förkämpe 
för liberala värderingar, klimat- och 
miljöfrågor samt migrationsfrågor. 
Sedan läste jag mer och mer om 
partiet och insåg snabbt att jag alltid 
hade varit en Centerpartist, utan att 
veta om det. Bättre sent än aldrig. n

Vi behöver som kommun även jobba 
med att alla våra tyresöbor ska känna 
sig trygga och inkluderade. Här har 
vi som politiker en viktig uppgift i att 
möjliggöra inkludering och att skapa 
förutsättningar för en trygg omgiv-
ning. Tillsammans med kommunens 
tjänstemän, våra medborgare och 
våra föreningar så är jag helt överty-
gad om att vi kan lyckas med det. 

Vilka frågor brinner du för? 
Jag brinner för de sociala frågorna. 
Människors lika rätt och värde, jäm-
likhet, inkludering. För mig handlar 
det om att möjliggöra att alla får chans 
att göra sin röst hörd och att förmed-
la att det är vi tillsammans som bygger 

vårt samhälle. Jag tror på ett gemen-
samt ansvar för att ge alla människor 
möjligheter att förverkliga sina liv och 
sina drömmar och utjämna de orättvi-
sor som arv och uppväxt skapat.

Ytterligare en viktig fråga för mig 
är tillgången till kultur och möjlighet 
till en aktiv fritid. Oavsett vart i livet 
du befinner dig så ska det finnas möj-
lighet att delta i ett socialt samman-
hang med andra. Sist men verkligen 
inte minst så är de gröna frågorna av 
yttersta vikt. Vi behöver tillsammans 
värna om våra gröna och blå områ-
den i Tyresö. Vi behöver vårda vår 
planet, tänka klimatsmart och ha en 
långsiktig strategi. Vi behöver också 
hjälpa våra företagare med att skapa 

goda förutsättningar för klimatsmar-
ta lösningar.

Hur kommer det sig att du valde 
Centerpartiet? 
Jag valde Centerpartiet för att det är 
det parti som bäst stämmer överens 
med mina värderingar. I idéprogram-
met står det att ”Alla människors lika 
rätt och värde är grunden för Center-
partiets politik. Vi tror på varje männ-
iskas rätt och förmåga att själv forma 
sin egen framtid. Det är därför vi vill 
att makt ska finnas så nära människor 
som möjligt”.  Detta genomsyrar all 
politik som partiet driver och jag kän-
ner mig stolt över att få vara en del av 
det. n

 På fritiden engagerar jag mig politiskt. 
Sedan mars i år är jag ordförande för   
  Centerpartiet Tyresö.



TYRESÖCenterpartiet Centerpartiet.se

följ oss på facebook

Kontakta oss gärna:
politiska sekreteraren Anna Steele 
Ring: 070-818 19 50
Maila: anna@steele.nu

Vi i Centerpartiet håller fast vid att 
masshanteringsplatsen vid Strand-
allén inte ska utökas med avverk-
ning av tiotusen kvadratmeter skog 
och att tillståndet inte ska förläng-
as. Vi har hela tiden velat se utred-
ningar för alternativa platser för 
hantering av massor med förslag på 
hållbara lösningar.

Minoritetsstyret saknar förmåga 
och mod att genomföra sina egna 
beslutsärenden vilket bland annat 
orsakar fördröjning av utbyggnad av 
Östra Tyresö. Det inbegriper vägar, 
VA (vatten och avlopp) och utöka-
de byggrätter. Vi uppmärksammade 
detta på Samhällsbyggnadsutskottet 
19 februari genom att begära en ana-

Klargöranden
lys och kartläggning av hur många 
fastigheter som blir berörda i kom-
mande etapper, vilke t hade varit bra 
inför planering av masshanterings-
plats. Berörda fastig hetsägare mås-
te bli inkluderade i processen i god 
tid för att slippa ovisshet.  

Tyresö stadsbyggnadsförvaltning 
har kvar sin lokal på Högbergsga-
tan på Söder.  Under rå dande om-
ständigheter så kanske det är dags 
att se över hållbarheten med att be-
tala hyra för ett kontor inne i stan. 
Vi borde satsa de skattemedlen lo-
kalt. Lägg pengarna på ytterligare 
en tjänst som ska arbeta med nä-
ringslivsfrågor istället! n

Faktaupplysning gällande 
den planerade bron i Alby 
Det påstås att vi har hävdat att bron ska byg-
gas med fundament ner i botten på Albysjön. 
Det stämmer inte! Vi har hela tiden syftat på 
att biotopen i vattnet kommer att ta skada av 
de ständiga skuggningar som skapas av bygget 
oavsett konstruktion. Bron behövs inte. Vi anser 
med bestämdhet att alla de miljonerna ska gå till 
förskola/skola, vård och omsorg istället.

Naturskyddsföreningen i stort gör ett bra arbete 
för att värna vår natur och vårt djurliv. Men i 
frågan om att lägga en bro i ett känsligt natu-
rområde med kulturhistoriska värden förstår vi 
inte hur föreningen i Tyresö kan vara positiva till 
denna stora exploatering! 

Johanna Björksten
Ledamot i Kommunfullmäktige, 
ordförande i Tyresökretsen, 
andre vice ordförande i Kultur- 
och fritidsnämnden, ersättare i 
kommunstyrelsen.
johanna.bjorksten@tyreso.se

Henrik Lundin
Styrelseledamot i Tyresö 
Bostäder AB,
kassör i Centerpartiet 
Tyresökretsen.
henrik.lundin@tyreso.se

Ulrica Riis-Pedersen
Gruppledare i Kommunfull-
mäktige, ledamot i Kommun-
styrelsen, andre vice ord-
förande i Hållbarhetsutskottet.
ulrica.riis-pedersen@tyreso.se

Raymond Moube
Ersättare i Barn- och 
utbildnings nämnden.
raymond.moube@tyreso.se

Nina Barzey
Ersättare i Gymnasie-   
och utbildnintgsnämnden.
nina.barzey@tyreso.se

Christer Chrissmon
Ersättare i Byggnadsnämnden.
christer.chrissmon@tyreso.se

Eric Magnusson
Senior advisor i Tyresökretsen.

Dan Grönstedt
Ersättare i Kommunfullmäk-
tige, ledamot i Södertörns 
Miljö- och hälsoskyddsförbund.
dan.gronstedt@tyreso.se

Anna Steele
Politisk sekreterare i Tyresö-
kretsen, ledamot i Kommun-
fullmäktige, ledamot i Äldre- 
och omsorgsnämnden.
anna.steele@tyreso.se

Richard Norin
Ledamot i Barn- och utbild-
ningsnämnden.
richard.norin@tyreso.se

Annica Örtenstrand
Ersättare i Kommun-
fullmäktige, ledamot i
Arbetsmarknads- och  
socialnämnden.
annica.ortenstrand@tyreso.se

Nominera en miljöhjälte i Tyresö
Om du är eller känner någon som verkar 
för vår miljö – hör av dig! Stort eller smått, 
alla initiativ är lika viktiga! 
Nominera senast 23 augusti. 
Priset är en korg med närproducerade 
varor. Texten till nomineringsförslaget skall 
vara högst 100 ord. Nominera till politiska 
sekreteraren Anna Steele


