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Tyresö uppmanar till släckt ljus

Nu börjar sandupptagningen

Tyresö Lördagen 31 mars klockan 20.30 är det dags igen
för världens största miljömanifestation Earth Hour. Tyresö
kommun uppmanar invånarna på sin hemsida att ge stöd för
klimatet genom att släcka ljuset under en timme.
Dessutom pågår flera aktiviteter i Tyresö centrum och
Kvarnhjulet samma helg. Det blir konsert, fotoutställning,
utdelning av ljus och tal. Det går också att trampa fram en
egen smoothie med hjälp av en smoothie-cykel.

Tyresö Ett säkert vårtecken: Nästa vecka börjar Tyresö
kommun arbetet med sandupptagningen. Kommunen utgår
från de centrala delarna där det är mest med både trafik och
gående/cyklande för att sedan arbeta ut mot ytterområdena.
Målet är att allt är upptaget till 15 maj.
Fortfarande kan det vara minusgrader på kvällar och nätter med halka periodvis, därför hastar inte kommunen med
sandupptagningen.

Tyresö näst sämst i länet
Barn till föräldralediga får vistas 20 timmar på förskola.
Elin, 2 år, kommer att få
gå 20 timmar i veckan
på förskola när hennes
syskon är fött. För lite,
tycker hennes föräldrar.
– Vi kan inte stimulera
henne som de kan på förskolan, säger pappa Eric
Wennerholm.
– Elin tappar enormt mycket av
inlärning och stimulans om hon
tvingas till kortare tid på förskolan. Det är för hennes skull vi vill
att hon ska få vara där mer, förtydligar han.
Elin ska snart få ett syskon. Vilket innebär att hon då få gå ner i
tid på förskolan, eftersom barn till
föräldralediga – och arbetssökande – bara får ha sitt barn 20 timmar i veckan på förskolan i Tyresö.
– När bebisen är född kommer
Elin att få mindre uppmärksamhet i vissa situationer, fastän vi
önskar att det inte blir så. Att hon
då dessutom ska bestraffas och få
mindre tid på förskolan och bland
sina vänner känns så tråkigt, säger
Eric Wennerholm.
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i korthet
Matallergi allt vanligare bland barn
LÄNET Av 371 barn som sökte akutvård för matallergi i fjol
hade många en potentiellt livshotande reaktion. Det visar
en studie som landstinget har gjort. Jordnöt och cashewnöt
orsakade många av reaktionerna bland de yngsta. Inget barn
avled som en följd av allergireaktion, men ett barn fick tillfälligt andningsstillestånd. Fem barn behövde intensivvård.
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ningsnämnden och säger att kommunen valde att höja från 15 till
20 timmar för några år sedan då
många föräldrar önskade mer tid.
– Hittills har vi inte sett någon
större efterfrågan på fler timmar,
men skulle det komma tittar vi
naturligtvis över det, säger hon.
Att utöka timmarna ytterligare
skulle heller inte vara någon ekonomisk fråga, eftersom ett barn på
20 eller 30 timmar i förskolan inte
innebär någon högre kostnad.
– Och vill man redan i dag
ha mer tid kan man också söka
dispens om man tycker barnet
behöver ytterligare tid i förskolan,
säger Ann-Christin Svensson.
l Caroline Cederquist
caroline.cederquist@mitti.se
tel 550 551 35

Odlade cannabis mitt i villaidyllen

Fler anmäler att de skadats i vården

Tyresö En 50-årig kvinna i Tyresö har dömts för att ha odlat
cannabis i sin villa.
Kvinnan har berättat för tingsrätten att hon hittade några
frön för sex månader sedan som hon planterade. Odlandet ska
sedan ha gått överstyr, enligt kvinnan.
50-åringen ska ha odlat för eget bruk och tagit cannabis
som självmedicinering för att hon haft en besvärlig familjesituation.
Kvinnan har nu dömts till sex månaders fängelse.

LÄNET Förra året anmälde 2 391 patienter eller deras anhöriga
skador i vården. Under 2010 var antalet anmälningar 2 069.
Sedan 2005, då det gjordes 1 843 anmälningar, har anmälningarna till Patientförsäkringen stigit successivt.
Enligt patientskadelagen får man ersättning om skadan
hade kunnat undvikas om man hade fått vård av en erfaren
specialist.
Däremot går det inte att få ekonomisk ersättning om resultatet av en behandling inte blev vad som förväntats.

