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stockholm Var tredje person i

Stockholms län anser att snöröjningen fungerar dåligt. Det visar en
undersökning där 1 500 stockholmare ingår, gjord av försäkringsbolaget If.
En av tre stockholmare tycker att
skottningen av trottoarer är dålig
eller mycket dålig. Samtidigt är
mer än en fjärdedel missnöjda med

sandningen när det råder halka.
– Snöröjningen är något som folk
verkligen bryr sig om, och det är
inte konstigt. Det måste fungera på
en så tätbefolkad plats som Stockholm. Att inte kunna röra sig som
man vill är inte bara ett irritationsmoment – du kan också skada dig
om du försöker ta dig fram genom
snön, säger Caroline Uliana på If.

Foto: Stefan Källstigen

Var tredje missnöjd med snöröjning

En av tre tycker att snöröjningen
fungerar dåligt.

Tester för lungcancer
kan införas i stockholm
stockholm Alliansen, som
styr i Stockholms läns landsting, har beslutat att utreda
om tester för lungcancer ska
införas. Förebilden är mammografi som ökar chansen att
upptäcka bröstcancer.

Hundratals nya
hyresrätter byggs
l Men bostadsrätter dominerar fortfarande nyproduktionen
Två nya bostadsbyggen med hyresrätter ska
snart stå klara – Hasselbacken och Pluto.
Och om ett till två år
påbörjas bygget av Cutting Edge i 16 våningar i
Norra Tyresö centrum –
även det ett hyreshus.
Samtidigt exploderar
kommunen av nya bostadsrätter.
Jämfört med åren 1960–1975, då
Tyresö och framför allt Bollmora
femdubblade sin befolkning från
6 000 till 30 000, är dagens byggboom blygsam.
Men ser man till tiden efter millennieskiftet då snittet legat på
omkring 170 färdiga bostäder
per år är 2014 lite av ett rekordår,
med sina 401 färdiga bostäder.
– Det vi ser är lite av en ketchupeffekt. Utbyggnaden har släpat
efter och vi har arbetat systematiskt för att komma upp i ett snitt
på 300 bostäder per år. Men vi kan
inte styra när byggherrarna kommer i gång och då blir det så här
ibland, säger Sara Kopparberg,
stadsbyggnadschef.
Den senaste tiden har bostadsrättsbyggen som Tyresö trädgårdar, Tyresö skogsstad, Trollbäcksporten, Malmstigen och
fortsättningen av utbyggnaden av
Strandängarna påbörjats.
Förra året startade o
 ckså bygget
av Tyresö bostäders Hasselbacken
och nu, i slutet av januari, togs det
första spadtaget för det nya hyreshuset Pluto – något som ska ge 75
nya ungdomslägenheter.
Nästa eller nästnästa år är det
byggstart för hyreshuset Cutting
Edge med 116 lägenheter i 16
våningar i Norra Tyresö centrum.
– Vi har arbetet kontinuerligt
med detaljplanering i flera år
för att nå det här resultatet. Tyresö ska bidra för att dra sitt strå
till stacken i den växande Stockholmsregionen och vi marknadsför oss mycket mot byggherrar
för att de ska vilja fortsätta att utveckla Tyresö, säger Sara Kopparberg.
Även om den högre byggtakten
välkomnas är det långt ifrån alla
som är nöjda med vad som byggs.
Tina Norrström, ordförande i hyresgästföreningen i Tyresö, på-

Här planeras
nya bostäder
w Bollmora allé: 100 hyresrätter.
w Björkvägen/Maria Sofias
väg: 160 hyresrätter.
w Söder om Farmarstigen:
100–150 hyresrätter och bostadsrätter.
w Tyresövägen/Videvägen 39:
bostadsrätter, 11 radhus.
w Södergården Vendelsövägen/Klockvägen/Slättvägen:
70 bostadsrätter och yta för
handel.
w Bäverbäcksvägen: 50 bostadsrätter.
w Nyfors: 20 bostadsrätter.
w Slumnäsvägen vid Jessie
Navins väg och Trädgårdsstaden: etapp 3 B.
Källa: Tyresö kommun

stadsrätter. Vi skulle helst se en
jämn fördelning mellan hyresrätter, bostadsrätter och villor. I dag
är knappt var fjärde bostad en hyresrätt, vilket bland annat beror
på ombildningar, säger hon.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M), ByggVestas vd
Gunnar Nordfeldt och Ingrid Westman från Friendly Building höll
i spadarna när bygget i Pluto i Lindalen invigdes.  Foto: Stefan Källstigen

Här pågår det bostadsbyggen
Plats

Antal

områdets Namn

Granängsvägen/Bollmoravägen

cirka 200 hr

Hasselbacken

Töresjövägen/Njupkärrsvägen

76 hr

Pluto

Tyresvägen/Bollmora gårdsväg

239 hr+br

Tyresö trädgårdar

Malmstigen 1 och 3

10 br

Malmstigen i Lindalen

Tegvägen/Gudöterrassen

22 br

Trollbäcksporten

Njupkärrsvägen vid Studiovägen

246 br

Tyresö skogsstad

Strandängarna

cirka 225 br

Siklöjevägen etapp 3

51 br

Norra Tyresö centrum Etapp 1
(ännu ej påbörjat)

119 hr, 101 br (mål: 950 lägenheter)
Källa: Tyresö kommun

pekar att behovet av hyresrätter
långt ifrån täcks av de nya byggena. Det är bara att titta på kön på
Tyresö bostäder som i förra veck-

an var uppe i drygt 23 000 personer.
– Även om det byggs så ökar
klyftan mellan hyresrätter och bo-

Även den politiska oppositionen
är kritisk till den nuvarande fördelningen mellan bostadsrätter
och hyresrätter. Till exempel vill
Socialdemokraterna att var tredje
bostad som byggs ska vara en hyresrätt, och partiet påpekar vikten
av fler byggen med blandade upplåtelseformer. Miljöpartiets målsättning för antalet hyresrätter är
ännu högre – hälften ska vara hyresrätter.
– Eftersom kön till Tyresö bostäder är så lång har vi satt det
här målet, säger Marie Åkesdotter
(MP).
Anita Mattsson (S) ser också ett
problem med att de hyresrätter
som finns blir allt dyrare.
– När man säljer ut det äldre beståndet för att finansiera nybyggen är det precis det som händer,
säger hon.
De kommande tio åren ser den
nuvarande byggtakten ut att hålla i sig. Enligt det förslag till ny
översiktsplan som nu ska gå ut till
samråd bland medborgarna ska
det under perioden årligen byggas
mellan 285 och 525 bostäder.
l Johanna Schalk
johanna.schalk@mitti.se
tel 550 551 35

– Dödligheten i lungcancer
är mycket hög, men genom att
satsa på att tidigt identifiera
sjukdomen ökar vi möjligheten
att sätta in behandling i rätt
tid, säger landstingsrådet Ella
Bohlin (KD).

Misstänkt för
mord släpptes
ur häktet
tyresö Den Tyresöbo som

suttit häktad misstänkt för
mord på Sikvägen släpptes
i förra veckan på initiativ av
åklagaren.
– Han och den kvinna som
misstänktes initialt är fortfarande aktuella i utredningen,
men vi kom inte upp i den
höga misstankegrad som
krävs, säger polisinspektör
Mats Gliori.
I slutet av januari hittades
en man skadad efter ett fall
från femte våningen. Han
avled på väg till sjukhuset.
Polis och åklagare inväntar
nu svar från Statens kriminaltekniska laboratorium. Det
finns också en rad vittnen kvar
att höra, enligt Mats Gliori.

Tjuvar
gömde sig
i container
BOLLMORA Tre män från

Botkyrka har åtalats misstänkta för stöld eller försök
till stöld.
I november 2014 kontaktade en larmfirma polisen
sedan okända män setts
röra sig på JM:s byggarbetsplats på Studiovägen
vid tvåtiden på natten.
När den första polispatrullen som kom till
byggarbetsplatsen gav sig
till känna hoppade en av
männen in i en container
avsedd för verktyg. I containern fanns de andra två
männen. En av poliserna
kunde då enkelt bomma
igen öppningen.
Utanför fanns en borrmaskin som de tre männen misstänks ha haft för
avsikt att ta med sig. Där
fanns också en såg och ett
brytverktyg.

Montessori
fjärde bäst

FÖRTYDLIGANDE Med anledning av en artikel om skolvalet
presenterade Mitt i Tyresö
nyligen uppgifter om skolornas genomsnittliga betyg
i svenska, matte och engelska
i årskurs sex.
Då elevunderlaget är för
litet blir uppgifter om Tyresö
Montessoriskola inte offentliga hos Skolverket.
Enligt skolans rektor Lena
Arvidsson är dock snittet
14,57, vilket placerar skolan
på en fjärde plats efter Tyresö
skola, Strandskolan och Brevik skola.

