Till Kultur- och fritidsnämnden
i Tyresö kommun.
Bokprojektet ”Tyresö under tusen år – affärsidéer, drivkrafter och långa trender”.
Sedan början av 1980-talet har det pågått ett lokalhistoriskt forsknings- och författarprojekt
om Tyresös historia. För närvarande är detta bokprojekt om Tyresös under tusen år i sin
slutfas. Kommunen och Tyresö hembygdsförening har ett gemensamt intresse av att boken
ges ut och är överens om att den för ändamålet nybildade Kulturföreningen Tyresö tusen år
kan ge ut boken formellt, om kommunen bekostar investeringen, lagerhållning, prissättning
och försäljning samt att kommunen behåller intäkterna från försäljningen.
Härmed ansöker Kulturföreningen Tyresö tusen år därför om projektbidrag från Kultur- och
fritidsnämnden om 408 500 kronor för att rörande denna bok bekosta följande kostnadsposter,
vilka bedöms täcka projektets totala kostnader.
Kostnadsposter
Författararvode
Renritning av historiska kartor
Bildrättigheter
Språkgranskning
Redigering och layout
Bokens hemsida och finanshantering: uppbyggnad plus
årskostnad i 5 år
Tryckning och leverans till kommunen
Summa, kronor

Summa
exklusive
moms
0
50 000
25 000
30 000
85 000
17 000
120 000
327 000

Därtill
moms

Summa
kronor

0
12 500
6 250
7 500
21 250
4 000

0
62 500
31 250
37 500
106 250
21 000

30 000
81 500

150 000
408 500

Den nya boken är planerad att innehålla fyra huvuddelar:
 Tyresögodsets tillkomst och drivkrafterna för dess etablering omkring år 1027.
 Tyresögodset under 325 okända år till 1352, inklusive nycklarna till när Tyresös första
vattenkvarnar tillkom.
 Tyresögodsets ägare och affärsidéerna som styrt Tyresös utveckling – med tonvikt på de
entreprenöriella ägarna.
 Några långa trender och de viktigaste brytpunkterna i Tyresös tusenåriga förändring.
De tusen åren delas in i nio välmotiverade idéepoker - och ett tiotal teman lyfts fram, vilka är
nya och berikar kommunens historia. Däri ingår att beskriva 1770-talet som Tyresöbornas
lyckligaste decennium, vilket samtidigt var Tyresögodsets internationellt mest hyllade, trots
att det inte uppmärksammats i 1900-talets historieskrivningar. Boken avses ha cirka 200
illustrationer och kommer att förses med en nätbilaga som ger ökad spridning och möjliggör
korrigeringar av feltryck. Nätbilagan gör också att den tryckta boken blir mer hanterlig och
lättläst, med vissa faktadetaljer och fördjupningar lätt åtkomliga på nätet.
Tidplan:
2017: Faktagranskning, kartritning och språkbearbetning av texten och underlag till nätbilaga.
2018: Fortsatt kartritning, redigering och layout av boken. Utformning av bokomslag.
2019: Boken trycks och levereras till kommunen.

Boken avses att tryckas i 2000 exemplar. Arbetet med boken har varit helt ideellt och för
bokens författare räcker det med att som ersättning för sitt arbete få några författarexemplar.
Resterande exemplar, och intäkter från försäljning av dessa, tillfaller kommunens
Kulturenhet.
Bokens författare har tidigare varit med och arbetat fram boken ”Brevikshalvön – i skuggan
av en markis” – den bok, vilken Tyresö bokhandel lyfter fram som sin ”mest sålda bok alla
kategorier” sedan bokhandelns tillkomst.
Högaktningsfullt, Tyresö den 6 oktober 2017
Kulturföreningen Tyresö tusen år
Harald Berg
(Ordförande i interimsstyrelsen)

