Just nu söker Tyresö kommun bland annat
Lediga jobb! projekteringsledare , byggprojektledare,
socialsekreterare och kurator.
Läs mer på tyreso.se/lediga jobb!
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Missa inte
Tyresöfestivalen
7 september
se sidan 4

Tonårsresan tillbaka
Tonårsresorna som genomfördes i våras var populära. Därför
blir det ytterligare tre turer i
höst. Det är gratis att följa med.
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ti
r
å
g
g
in
r
e
n
la
p
versikts
Läs mer om hur ö
Var med och påverka hur Tyresö ska se ut 2035! Besök rosa byggboden ”Tyck om Tyresö” som flyttas runt i kommunen med start den 7 september.

ill cayenne

Tillsammans skapar vi
framtidens Tyresö!
Hur mycket stad ska Tyresö bli?
Vilka grönområden är viktigast
att värna och stärka? Var kan vi
bygga fler bostäder? Hur ska vi
färdas till och från skola och jobb?
Var ska vi leka, njuta, träffa vänner, shoppa, motionera eller gå
ut med hunden?

n Detta är några av många vik
tiga frågor när vi nu, tillsammans,
startar planeringen av hur Tyresö
ska se ut år 2035. Det kallas över
siktsplanering och vi hoppas att
många som bor, är verksamma
eller tillbringar fritiden i Tyresö
tar en aktiv del i arbetet.
Helt klart är att vi måste bidra
till regionens expansion genom
att förtäta och bygga nya bostads
områden. Men var ska det göras
och hur ska husen se ut för att
skapa en bra livsmiljö, en attraktiv
och mänsklig plats både för oss
och för kommande generationer?
Och för att nå det politiska målet
att Tyresö ska vara den attrakti
vaste kommunen i regionen år
2030?
Vem är du i Tyresö?

I september startar översiktspla
neringens tidiga dialog. Över
siktsplaneraren Carolina Fintling
Rue hoppas då få igång en massa
spännande samtal om hur fram

tidens Tyresö ska se ut:
– Vi vill förstå hur Tyresöbor
na vill utveckla sin kommun, hur
de vill leva om cirka 20 år. Vi vill
ha förslag, önskemål, idéer om
vad som de vill ska utvecklas och
vad som är viktigt att bevara, sä
ger hon och påpekar att hon sär
skilt vill ha tips på bortglömda
platser som kan användas bättre.
För att få en bra start på dialo
gen kommer en rosa byggbod
”Tyck om Tyresö” flytta runt i
kommunen med start den 7 sep
tember. Där finns en utställning
med olika aktiviteter som sätter
fart på fantasin och fundering
arna. Våra drömmar om livet och
boendet ser ju olika ut. Du kom
mer via en snitslad bana få reda på
vilken ”Tyresötyp” du är, du kan
markera platser på en karta och
skriva kommentarer. Och kanske
viktigast: du kan ställa frågor och
diskutera framtid med Carolina
Fintling Rue och hennes kollegor.
Sedan kan du fortsätta att tycka
till via en interaktiv webbkarta, en
fototävling med mera.
I ett senare skede kommer fö
retagare och föreningar att bjudas
in till temadiskussioner.
Hur är Tyresö år 2035?

Vad vill du om 20 år kunna be
rätta om Tyresö för dina vänner?

Om utflykterna i
naturen? Om
din bostad? Om
dina nya gran
nar? Om Tyre
sös urbana kvali
teter: kommunikationer,
Carolina
cykelvägar,
Fintling Rue
shopping,
arbetstillfällen? Om det sociala
livet, kulturupplevelserna och
umgänget med familj och vän
ner? Om barnens Tyresö? Kan
ske vill du berätta om det kafé du
öppnat? Eller om din klimat
smarta livsstil?
Översiktsplanens största
knäckfråga tror Carolina Fintling
Rue blir behovet av tillväxt och
önskemål om service på nära håll.
– Vi behöver ta vårt regionala
ansvar och bidra med fler bostä
der. Det kräver effektivt markan

n Den 24 september kan du som
är tonårsförälder i Tyresö åka på
höstens första tonårsresa.Tyresö
kommun erbjuder tillsammans
med närpolisen och bussbolaget
Nobina en gratis resa in i tonårs
världen i Tyresö. Detta är en liten
annorlunda bussresa.
Under en kväll åker vi runt i
tonåringarnas fotspår i Tyresö
och man får på ett lättsamt och
roligt sätt veta vad de gör, var de
är och träffa oss som jobbar med
tonåringar på olika sätt. Oväntade
saker utlovas. Den 2 och 10 okto
ber går de andra turerna.

vändande för jag tror att alla vär
nar om kommunens gröna karaktär. Man måste komma ihåg att
tillväxt också skapar bättre förut
sättningar för goda kommunika
tioner och närservice, säger hon.
Ta chansen, det är nu det gäller!

I mitten av oktober flyttar utställ
ningen in i kommunens Service
center i Tyresö centrum. Den 14–
18 oktober är det demokrativecka
och då kan du diskutera fram
tidens Tyresö med representanter
för de politiska partierna.
– Ta chansen att påverka nu,
uppmanar Carolina Fintling Rue
och påminner om att den nu så
omdiskuterade utvecklingen av
Nyfors faktiskt spikades i över
siktsplanen från 2008.
Den tidiga dialogen blir ut
gångspunkt för det förslag som
tas fram till samråd 2015.

träffa oss i rosa byggboden!

ÖPPET: Onsdag–fredag kl 11–19 • Lördag–söndag kl 11–16
Tyresöfestivalen/Nyboda (öppet kl 12-17)
7 september
Alléplan					11 – 15 september
Granängsringen				
18 – 22 september
Brevik skola
		
25 – 29 september
Strandtorget
			
2 – 6 oktober
Bollmora torg
			
9 – 13 oktober
Tyresö centrum, kommunhuset 		
15 – 31 oktober
(öppet samma tider som Servicecenter)

foto lena guthe

Trädgårdsmästarbostaden blir
byggnadsminne
Trädgårdsmästarbostaden vid
Tyresö slott blir byggnadsminne
och kommer att rustas upp utvändigt.

n Den så kallade trädgårdsmäs
tarbostaden vid Tyresö slott blir
byggnadsminne, enligt beslut av
Länsstyrelsen. Byggnaden kom
mer att rustas upp utvändigt
sedan en överenskommelse om
ekonomisk ersättning gjorts mel
lan Länsstyrelsen och stiftelsen
Nordiska museet som äger bygg
naden.
Länsstyrelsen har bedömt den
som värdefull ur byggnadshisto
riskt, socialhistoriskt och miljö
mässigt perspektiv.

missa inte tyreso.se
av kvalitetsarbetet
nyheter, tjänsterioch
information
till
dig som bor eller arbetar i Tyresö!
Läs full
mer om
Tyresö
kommun på
tyreso.se/kvalitet

Ansvarig utgivare

Karin Hassler
karin.hassler
@tyreso.se
Produktion

2013

Informationsenheten, info@tyreso.se
Tyresö kommun, 135 81 Tyresö

Marknadsgränd 2, Tyresö centrum
Tel 08-5782 91 00 Fax 08-798 95 94
kommun@tyreso.se www.tyreso.se

Tyresö i siffror

Vem vill du se som årets företagare?

n Tyresö i siffror 2013 är 24 sidor
statistik i fickformat om din favo
ritkommun: befolkning, miljö,
bostäder, ekonomi och mycket
mer. Hämta broschyren i Service
center eller på bib
lioteken i Tyresö,
eller ladda ner
den i pdf-format
från tyreso.se.

n Årets företagare är ett samar
bete mellan Företagarna och lan
dets kommuner. Sveriges tillväxt
ligger i händerna på de svenska
företagarna som skapar arbetstill
fällen och välstånd.
Hjälp oss att lyfta fram de goda
förebilderna i Tyresö. Alla är väl
komna att nominera – gör det se
nast den 16 september.

Kriterierna är följande:
n Äga och driva eget företag
n Uppvisa god lönsamhet
n Vara en god förebild
n Sakna betalningsanmärkningar.
Förslag på kandidater lämnas via
e-post till: Lars Christersson:
tyreso@foretagarna.se eller brev
ledes till: Företagarna Tyresö, Box
671, 135 26 Tyresö.

Beredskapen höjs
n Från 1 augusti finns en TiBfunktion (tjänsteman i beredskap)
i Tyresö.
Det är kommunens jourledare
som har fått utökad roll för att
kommunens kontakter med aktö
rer utifrån ska förenklas vid all
varliga och krisartade händelser
efter ordinarie arbetstid.
Läs mer på tyreso.se/tib.

Vi vill veta mer
om vad Tyresöborna
önskar sig, säger
politikerna.

Vi vill
inflytan
Tyres
Det finns många sätt att göra sin röst hörd till politikerna i Tyresö. I höst börjar informella möten där du kan samtala om aktuella frågor. Du får bland andra träffa kommunstyrelsens ordförande
Fredrik Saweståhl (M) och oppositionsrådet Anita Mattsson (S).
foto håk an lindgren

Var med och påverka i Tyresö!
Hur vill du påverka i Tyresö? Under
hösten ordnas flera möten där du
kan samtala med den politiska ledningen – ställa frågor och föra fram
dina åsikter och idéer. Du har också
möjlighet att gå med i Tyresöpanelen och påverka via webbenkäter.
Det finns många sätt att göra sin
stämma hörd!

n Medborgarundersökningen
som du kan läsa på sidan 3 visar
att Tyresöborna vill ha mer infly
tande över kommunpolitiken.
Och politikerna vill lyssna och få
förslag, men det är svårt att hitta
former som lockar.
Höstens möten på kommu
nens Servicecenter är ett försök
till informella möten där du träf

far representanter för olika partier
och kan på tu man hand diskutera
sådant som ligger dig varmt om
hjärtat. Efter samtalsstunden ska
politikerna gå direkt till nämnd
mötet där en rad beslut ska tas.
Vill du vara påläst och disku
tera det som står på just detta mö
tes agenda så finns alla handlingar
på tyreso.se/insyn.
Tillsammans utvecklar vi Tyresö

Kommunstyrelsens ordförande
Fredrik Saweståhl har mycket
kontakter med medborgare och
intresseorganisationer i sitt dag
liga arbete.
– De är viktiga för att vi ska
kunna möta framtidens utma

ningar och ju fler kontaktytor de
sto bättre. Det är tillsammans vi
ska utveckla Tyresö, säger han.
Oppositionsrådet Anita Matts
son (S) är en av dem du kan träffa
på mötena med kommunstyrel

sen. Passar inte de tiderna så träf
fas hon varje onsdagseftermiddag
i Tyresö centrum, på plan 2 vid
kaféet mittemot apoteket.
– Det är ett bra sätt för mig att
träffa medborgarna och få veta

höstens möten i servicecenter

27 augusti
kl 17.00–18.00
Möt kommunstyrelsen
23 september
kl 17.00–18.00
Möt kultur- och fritidsnämnden
9 oktober		
kl 07.30–08.30
Möt miljö- och samhällsbygg				
nadsutskottet som tar beslut om
				byggande och infrastruktur
24 oktober
kl 17.00–18.00
Möt demokratiberedningen och
				diskutera lokal demokrati
28 oktober
kl 17.00–18.00
Möt kultur- och fritidsnämnden
26 november
kl 17.00–18.00
Möt kommunstyrelsen

vad det pratas om och vad de vill
ska förbättras. Jag får många bra
förslag på det här sättet, säger
hon.
Så kan du påverka!

 Kom på höstens möten med
politiker - se datum i rutan
 Tyck om Tyresö 2035 – se arti
kel på sid 1
 Delta i Tyresöpanelens webb
enkäter – se tyreso.se/tyreso
panelen
 Ställ frågor till partierna via
Frågepanelen på tyreso.se
 Lämna synpunkter via formu
lär på tyreso.se eller direkt till de
lokala partierna.

Översiktsplanering – så går det till
En översiktsplan är ett långsiktigt
dokument som visar hur kommunen vill utvecklas, hur mark- och
vattenområden ska användas.

 En översiktsplan ska göra av
vägningar mellan olika allmänna
intressen som kan vara motstri
diga. Ett sådant exempel är behov
av fler bostäder och bättre vägar
kontra bevarande av kulturmiljöer
och grönområden.
Översiktsplanen har en lång

tidshorisont på upp till 20 år och
ska aktualitetprövas varje mandat
period. Den är vägledande vid an
dra kommunala beslut om bygg
lov, detaljplaner och olika tillstånd, men den är inte juridiskt
bindande.
Så jobbar vi i Tyresö

I Tyresö jobbar vi löpande med
översiktsplanering. Viktiga ledord
för arbetet är helhetssyn, dialog,
omvärldsorientering och process

orientering. Det är också viktigt
att planen är välkänd, använd och
finansierad.
Under den tidiga dialogen är
det mycket viktigt att få in idéer
och förslag från kommuninvåna
re, företagare, föreningar med
flera. Tyresöbornas synpunkter

kommer att vägas samman med
regionala behov, nationella intres
sen och kartläggningar av olika
grönområdens och kulturmiljöers
värden. Ett komplett förslag tas
fram för samråd under 2015 och
då har du åter möjlighet att lämna
dina synpunkter.

Med hänsyn till inkomna syn
punkter kommer sedan förslaget
till ny översiktsplan att revideras,
omarbetas och ställas ut för
granskning. I detta skede är möj
ligheterna att påverka de stora
dragen begränsade. Utställning
för granskning planeras 2016.

foto svensk a alarm

Det är färre i Tyresö som drabbats av bostadsinbrott i år än
samma period förra året.

n Under de första sex månaderna
2013, januari till juni, har de polis
anmälda bostadsinbrotten mins
kat med 36 procent jämfört med
samma period 2012 i Tyresö. Det
innebär 18 färre anmälningar.
I Tyresö har vi, proportionellt
sett, väldigt få bostadsinbrott. Så

Inbrotten minskar
i Tyresö

Medborgarna
betygsatte
Tyresö
Tyresöborna betraktar Tyresö
som en bra kommun att bo och
leva i med bra kommunikationer
och fritidsmöjligheter. De vill
kunna påverka mer och tycker att
det är svårt att nå kommunens
tjänstemän.

 Under våren 2013 genomförde
kommunen med hjälp
av Statistiska cen
tralbyrån
(SCB) för
femte
gången en
attitydun
dersök
ning bland
1000 invå
nare. Under
sökningen
innehåller tre
delar:

ha större
nde, säger
söborna.

du med kom
 Hur nöjd är
munen som en plats att bo och
leva på?
 Vad tycker du om kommunens
verksamheter?
 Hur nöjd är du med invånarnas
inflytande i kommunen?
Gillar Tyresö

Nöjd-Region-Index för Tyresö
som en plats att bo och leva på
blev 67, vilket kan jämföras med
snittet 59 för de 137 kommuner
som genomfört undersökning det
senaste året. Bra kommunikatio

Nöjd-Inflytande-Index blev 36
för Tyresö (att jämföras med snit
tet 39). Lägst betyg fick faktorn
påverkan (38). Resultaten i Tyresö
är dock inte statistiskt säkerställt
högre eller lägre än genomsnittet,
utom när det gäller kontakt.
– Detta bekräftar andra under
sökningar som vi har gjort vad
gäller nåbarhet via telefoni och
e-post. Vi startade för ett år sedan
ett projekt för att förbättra till
gängligheten. Alla verksamheter
ser över sina telefoni och e-post
rutiner och vi utbildar medar
betarna i hur man nyttjar alla
möjligheter till hänvisning och
vidarekoppling som vårt telefoni
system ger, säger kommundirek
tör Bo Renman.

Se alla resultat
på tyreso.se/attityd

Låg kostnad för
politiken i Tyresö
Tyresö kommun har de minsta
utgifterna för politisk verksamhet i Stockholms län och sjunde
lägsta i landet.

Prislappen för den politiska verk
samheten skiljer sig stort mellan
kommunerna visar siffror från
Statistiska Centralbyrån. 2012 var
kostnaden i Tyresö 423 kronor
per invånare.
Svensken betalade i genomsnitt
812 kronor för sin kommuns poli
tiska verksamhet 2012. Lägsta ut
gifterna hade Västervik med 254
kronor per invånare, och högst
hamnar Arjeplog med 2055 kro
nor per invånare. Medel för
Stockholms läns 26 kommuner är
568 kronor per invånare.

Måttet "kostnad politisk verk
samhet" innefattar kostnader för
administration som är direkt knu
ten till kommunens politiska
funktion, men även kostnader för
bland annat allmänna val. I redo
visningen ligger alltså exempelvis
kommunernas politikerarvoden,
partistöd och administrations
kostnader för nämnder och lik
nande.
Jämfört med övriga kostnader
i kommuners budget utgör den
politiska verksamheten cirka 2
procent.

Det finns omkring 4 000 aktiva
hushåll i Tyresö som nås genom
grannsamverkan. De står i regel
bunden kontakt med kommunen
och polisen. Ett samarbete med
trafikskolorna i kommunen stöt
tar grannsamverkan dagtid då det
sker mest bostadsinbrott. Samar
betet innebär också skyltning mot
brott. Du som vill kan starta eller
gå med i grannsamverkan där du
bor.
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ner och goda fritidsmöjligheter
uppskattas mest. För samtliga
faktorer utom utbildningsmöjlig
heter och trygghet har Tyresö fått
ett betyg som är högre än genom
snittet.
Kommunens verksamheter får
också högre betyg än snittet.
Nöjd-Medborgar-Index blev 56
för Tyresö (snitt 53). Gymnasie
skolan, äldreomsorg och snöröj
ningen och underhållet av gator
och vägar fick dock lägre betyg i
år än för två år sedan.
Vill påverka mer

att de ändå minskar är mycket po
sitivt. Risken att råka ut för bo
stadsinbrott i Tyresö är väldigt låg.
Tyresö kommun arbetar med
många olika trygghets- och säker
hetsfrågor i samverkan med olika
aktörer. Tillsammans med närpo
lisen håller vi bland annat ihop
grannsamverkan i kommunen
och stöttar de Tyresöbor som vill
starta grannsamverkan där man
bor.

En dag på museet med Premieskolan. Syftet med skolan är att visa uppskattning och uppmuntra elever till att
prestera bra.
foto ma x isaksson

Premieskolan skapade nyheter
För femte året i rad erbjöd Tyresö
kommun en veckas premieskola
till de elever i åttonde klass som
lyckats bäst under läsåret. Premieskolan rivstartade med en
dag på Tekniska museet. Där fick
eleverna prova på att skapa ett
nyhetsprogram.

n De tolv eleverna fick dela in sig
i mindre redaktionsgrupper. Ett
hörn hamnar redaktionen för in
rikesnyheter, i ett annat hörn sit
ter väderpresentatören Hannes
och läser in sig på dagens väder.
Jenny Ekman och Johanna
Schaub utgör dagens utrikesre
daktion. De sitter ensamma i ett
enskilt rum och arbetar intensivt
tillsammans framför datorn. De
utformar manuset inför efter
middagens inspelning.
Jenny berättar engagerat om
hur de arbetat hela dagen för att
ta fram intressanta nyheter och
förbereda sig inför inspelningen.
Själv ska hon stå framför kame

ran, något hon inte känner sig
helt bekväm med.
– Jag gillar inte att vara i bild
egentligen, säger hon leende.
En fin belöning

Premieskolan startade för fem år
sedan av barn- och utbildnings
förvaltningen. Tanken är att visa
uppskattning till de elever som
lyckats väl i skolan.
Jan-Christian Kristof, matema
tik och NO-lärare vid Kumla
skola, har varit ledare för premie
skolan ända sedan starten.
– Jag tycker det är suveränt att
satsa på de som är duktiga, säger
han. Det talas ofta om de som
inte lyckas, men detta är ett sätt
att visa eleverna att det faktiskt
lönar sig att lägga ner tid på studi
erna.
Han berättar att han aldrig haft
en elev som sett premieskolan
som en extra belastning. De flesta
ser det som en fin belöning. Jenny
Ekman i utrikesredaktionen valde

exempelvis att planera om hela
sitt sommarjobb för att kunna
delta.
– Det var roligt att få bekräftat
att man är duktig. Det här gör
man bara en gång, sommarjobb
kommer igen, säger hon.
En lyckad dag

Efter ett par timmar är det så
dags att börja spela in. Nyhetsan
karet Malin gör sig redo, och det
går nästan att ta på spänningen i
rummet när introt går igång.
Kontrollrummet ger klartecken
och kamerorna börjar rulla.
Efter tre tagningar känner sig
eleverna belåtna och det applåde
ras i studion.
Alla slår sig ned framför tvmonitorerna för att se på inspel
ningen tillsammans. Eleverna
skrattar och skäms om vartannat.
men är nöjda med resultatet. Alla
är överens om att det blev en
mycket lyckad dag med premie
skolan.

Tyresö inför förstelärartjänster
Nu under hösten kommer kommunen att utse förstelärare, en
karriärtjänst som riktar sig till
särskilt yrkesskickliga lärare.
Försteläraren ska bidra till den
pedagogiska utvecklingen i skolan och får 5 000 kr i lönepåslag.

n Lärare som kan bli aktuella
som förstelärare ska bland annat
ha visat en särskilt god förmåga
att förbättra elevernas studiere
sultat och ha ett starkt intresse för
att utveckla undervisningen.
Försteläraren ska bedriva ordi
narie undervisning, och bidra till
att utveckla en lärande organisa

tion genom att dela med sig till
kollegor, bjuda in till klassrums
besök och pedagogiska diskussio
ner. Det gäller såväl på den egna
enheten som i Tyresö kommun.
På så vis bidrar förstelärarna till
utveckling av verksamheten och
skapar förutsättningar för hög
måluppfyllelse för alla elever.
Möjligheten att bli förstelärare
finns för tillsvidareanställda, be
höriga lärare i alla skolformer
utom förskola. Lönepåslaget,
5000 kronor per månad, betalas
genom statsbidrag och inte av
kommunen. 32 lärare har sökt de
totalt 23 tjänsterna.

Har du barn som
går i skolan?
n Känner du till att du kan pre
numerera på ett digitalt nyhets
brev, Skolnytt, med nyheter både
från barn- och utbildningsnämn
den, artiklar om det pedagogiska
utvecklingsarbetet, lovaktiviteter
för elever med mera? Brevet
kommer ett par gånger per ter
min.
Gå till www.tyreso.se/nyhets
brev för att prenumerera till din
e-postadress.
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Dockteater: Sagan somt,ry
men vad händer om vi

ga hör
Sagan om bockarna Bruse har mån
méteatern. För 3-8 år. 30 kr.
låter trollet berätta sagan? Med Pyg
ter eller Servicecenter, Tyresö C
Förköp fr 23/9 på tyreso.se/biljet
13.3 0, Bibl iote ket i Tyr
LÖr dag 28 sep kl 11.3 0 och
Arr : Tyr esö kom mun .

esö c.

Foto : Mich ael Koitsc h

2013

annonsplats för tyresö kommun och föreningar. Nästa annons kommer vecka 40 – lämna ditt bidrag senast 10 september på tyreso.se/evenemangstips

tisdag 3 september
Bio Forellen, Tyresö C. Biljetter kan
inte förbokas. Kassan öppnar 30
min innan filmen. Vi säljer godis!

Snabba cash - Livet deluxe
Allas öden förseglas i denna avslutande del av Snabba Cashtriologin.
Sön
Tis
Ons

1/9
3/9
4/9

kl 18
kl 19
kl 19

Från 15 år. 127 min. 100 kr.

Stories we tell
Skådespelerskan och regissören
Sarah Polley bar på en hemlighet
under många år. Till slut bestämde hon sig för att berätta sin
familjehistoria.
Tors

5/9

Onsdag 11 september

Sagolek

Tummetott - rim och ramsor

Drop in. Sagor, sånger och ramsor
för barn från 4 år som är hemma.

Rim och ramsor för barn 0–12 månader. Drop-in, ingen föranmälan.

kl 10–11, Biblioteket Strand,
Strandtorget 15 .
Arr: Tyresö Kommun.

kl 10–11, Biblioteket i
Trollbäcken, Vendelsövägen 59 A.
Arr: Tyresö Kommun.

Onsdag 4 september

Anhörigcafé
En mötesplats för anhöriga. Tyresö
kommun bjuder in till stöd och information i form av tematräffar med
olika ämnen efter önskemål. Fika till
självkostnadspris.
kl 13–15, Kultrucentrum Kvarnhjulet, hus C, Pluggvägen 6 C.
Arr: Tyresö kommun.

Tyresö jazzcafé
Tyresö Jazzband spelar gamla fina
godingar. Entré: 60 kr inkl kaffe/
kaka. CD utlottas.
kl 14–16, Kulturcentrum Kvarnhjulet, hus B, sal Nyfors,
Pluggvägen 6 B.
Arr: Tyresö Jazzband/ABF.

Torsdag 19 september
Foto: F. Thustrup

Tyresöfestivalen – mångfald och omtanke

Torsdag 5 september

kl 19

Från 15 år. 108 min. 80 kr.

Café Ventilen
Matiné: Smurfarna 2
Sön

8/9

kl 13

Barntillåten. 105 min. 60 kr.
Blue Jasmine

Woody Allen är tillbaka, denna
gång i USA där vi får följa Jasmines uppbrott från sin man.
Sön
Tis
Ons

8/9
10/9
11/9

Seniorer 55+ inbjuds till samtal om
datafrågor. Dagens tema: Köp av dator och annan utrustning. Kaffe/te
och kaka till självkostnadspris.
kl 14–16, Kulturcentrum Kvarnhjulet, hus C, sal Navet, Pluggvägen 6 C. Arr: SeniorNet Tyresö.

Fredag 6 september

kl 18
kl 19
kl 19

15/9
17/9
18/9

kl 18
kl 19
kl 19

Från 7 år. 111 min. 100 kr.
Tyresö Jazzband spelar i
foajén den 18/9.

Matiné: Monsters university
Nu får vi inblick i deras studentliv, under skrämmarutbildningen.
Sön

22/9

kl 13

Vi visar filmen ”Linnea i målarens
trädgård”. Gratis.
kl 15–15.40, Biblioteket i Tyresö c,
östangränd 7.
Arr: Tyresö kommun.

Svampplockning inför Tyresöfestivalens utställning

Lördag 7 september

Bon appétit

Se stor annons.

22/9
24/9
25/9

kl 18
kl 19
kl 19

Barntillåten. 95 min. 80 kr.

Skumtimmen
Baserad på Johans Theorins
succéroman. En dag i början på
70-talet på Öland försvinner en
liten pojke utan spår.
Sön
Tis
Ons
100 kr.

29/9
1/10
2/10

kl 18
kl 19
kl 19

Lördag 7 september kl 12-17, Området kring Kulturcentrum Kvarnhjulet, Pluggvägen 6, nära Tyresö centrum. Arr: Tyresö kommun.

Torsdag 26 september

Konstvisning och föredrag
Konstnärer från Ateljé Inuti 2 visar
sin utställning Molningar och berättar om sin verksamhet. Fri entré.
kl 18.30, Tyresö konsthall,
biblioteket i Tyresö centrum,
Östangränd 7. Arr: Tyresö
konstförening/Tyresö kommun.

Söndag 29 september

Loppis på Tyresö Bygdegård
Fynda gammalt och nytt. Fika med
hembakat bröd. Boka bord via AnaMarija Källgren på 0708-70 19 40,
eller info@tyresobygdegard.se
kl 13–16, Tyresö bygdegård,
Kyrkvägen 7.
Arr: Tyresö Bygdegård.

Träna på datorn
För seniorer 55+. Lär dig surfa på
Internet, hantera e-post, bilder.
Kursmaterial finns. Inga förkunskaper behövs. Se www.senty.se
Trollbäckens bibliotek
9, 16, 23, 30 september kl 14–16
C3L, Bollmora Gårdsv 12, 1 ½ tr
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 september
kl 15.30–18 (kl 15 i kafeterian).
Tyresö gymnasium, Farmarst. 7
11, 18, 25 september kl 15.30–18.
Vi ses kl 15 i kafeterian.
Arr: SeniorNet Tyresö

UtsTällningar

övrigt

Ring för information om samlingsplats och tid. Arr: Naturskyddsföreningen i Tyresö.

Tyresöfestivalen

Sön
Tis
Ons

Söndag 22 september

Vi behöver svampplockare som
plockar alla sorters svamp som ska
visas upp på Tyresöfestivalen 7 sep.
Ring Åke Ogenborg tel 742 33 13 om
du vill vara med och plocka.

Från 7 år. 110 min. 60 kr.

Hortense Laborie blir handplockad för att bli den franske presidentens personliga kock och
kastas direkt in i hetluften i
Élyséepalatsets kök.

KL 12–13, insläpp från 11.30,
Kulturcentrum Kvarnhjulet,
hus B, Pluggvägen 6 B.
Arr: Tyresö kommun.

Drop-in-bio för barn

Premiär! Monica Z

Sön
Tis
Ons

Siw Malmkvist bjuder på en kavalkad av sina mest kända hits! Entré:
150 kr inkl dagens soppa. Förköp
tyreso.se/biljetter eller på Servicecenter i Tyresö centrum,
ev resterande biljetter vid entrén.

Fredag 20 september

Från 7 år. 100 min. 80 kr.

Filmen skildrar en svensk stjärnas stora genombrott och
blomstringstid på sextiotalet.

Soppkonsert med
Siw Malmkvist

Fri entré. Underhållning med Panetoz (bilden), Vibbarna,
Cirkör Event, lokala band, kulturskolan, fritidsgårdarna.
Prova-på-aktiviteter för hela familjen! Föreningarnas
dag med med växtmarknad, jazz, ponnyridning, judo,
streetbasket, afrikanska tyger, sumobrottning, mattcurling, friidrott, gymnastik, innebandy, hoppborg,
pannkaksgräddning, porträttfotografering, bokbord,
löpskola, loppis m m. Konferencier: Annika From Borg.
Mat & café. Läs mer på tyreso.se/tyresofestivalen

Kl 12–17, Kulturecentrum
Kvarnhjulet, Pluggvägen 6, nära
Tyresö C. Arr: Tyresö kommun.

Söndag 8 september

Öppet hus på Ahlstorp
Loppmarknad på gårdsplanen. Kaffe
med äppelkaka. Korv att grilla.
kl 11–14.30, Ahlstorps båtsmanstorp, ca 1 km norr om Alby
friluftsgård.
Arr: Tyresö hembygdsförening.

Måndag 9 september

Bertil Jonassons kvintett
Musik i Lars Gullins anda. Entré: 120
kr, 100 för medlem, gratis under 30
år. Förband kl 18.45.
kl 19.30–22, Restaurang Spis & Vin,
Bäverbäcksvägen 14.
Arr: Tyresö Jazz & Blues Club.

Dagskryssning till Åland
Ateljé Inuti 2 – Molningar

Ät gott och dansa till Tyresö jazzband. Pris för båt och buss t/r: 80 kr.
Anmälan senast 19/9 kl 16. Anmälan
direkt till Eckerölinjen tel 0175-25
800, ange kod 5JAZZ, och var ni
kliver på bussen.
Direktbussar från Tyresö
Alléplan och Krusboda kl 12.00,
från Tyresö centrum kl 12.15.
Åter 21.45. Arr: Tyresö Jazzband/
Tyresö Jazz & Blues Club.

Tisdag 24 september

Buskar och träd
Inspirerande kväll med Dan Rosenholm, välkänd trädgårdsdesigner.
och skribent. Om plantering, läge,
skötsel. Avgift: 90 kr (medl 60 kr)
inkl kaffe/kaka. Anmälan senast
20/9 till Ingrid 712 6404 eller
info@tyreso-tradgardssallskap.se
kl 19–21, Kulturcentrum Kvarnhjulet, hus C, kaféet, Pluggv 6 C.
Arr: Tyresö Trädgårdssällskap.

Konstnärer tolkar prins Eugens
målning Molnet.
Pågår till och med 28 september.
Tyresö konsthall

Konstnärskolonin på Tyresö
– ny bok ute nu!
Om prins Eugens många somrar
på Tyresö och konstnärerna han
samlade omkring sig.
Pris: 295 kr. Säljs på biblioteken,
Servicecenter i Tyresö centrum,
Tyresö bokhandel,
Församlingshemmet och
Tyresö Slott Bistro & Salonger.
SAmarbete mellan prins
Eugens waldemarsudde,
Tyresö kommun och Tyresö
hembygdsförening.

Lillemor Brodén – bildväv

Pågår till och med 25 september.
Trollbäckens bibliotek

Behi Kiani – måleri
Vernissage lördag 28 september
kl 12-14.
Pågår till och med 30 oktober.
Trollbäckens bibliotek

se fler evenemang på tyreso.se/evenemang

