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nyheter

Pizzan är dyrast
i Stockholm
LÄNET Den sänkta restau-

rangmomsen har inte gett
särskilt mycket billigare pizzor,
enligt Onlinepizza Norden.
Företaget rapporterar en
prisminskning med i snitt
0,53 procent i Sveriges tjugo
största städer.
Dyrast är pizzan – inte helt
otippat – i Stockholm. Här låg
år 2012 snittpriset för en vanlig
Vesuvio på 70 kronor.
I Malmö fanns de billigaste
pizzorna. Här kostade en Vesuvio i snitt 55 kronor.
Även i Södertälje var priset
lågt: 56 kronor.

Viking line
förbjuder
hyttsuperi
LÄNET Viking line vill få

stopp på skränigt festande i hytterna. Därför
blir det förbjudet att dricka
alkohol i hytterna även på
den nya båten Grace. På
Cinderella finns redan ett
sådant förbud sedan fyra
år. Kryssningsresenärer
får bara köpa alkohol på
tillbakavägen.
– Vi har lyssnat på våra
gäster som vill ha lugn och
ro. Vi har haft vissa problem på helgerna, säger
Mikael Backman, vd.

Josefines nya app Jiddr
bjuder in unga till samtal
När småbarnsmamman
Josefine Wahlberg spelade strategispel upptäckte hon att många
ungdomar behöver någon att prata med. Det
fick henne att starta nya
samtalsappen Jiddr.
Det var när Josefine Wahlberg var
föräldraledig hemma i sin villa i
Trollbäcken som hon utvecklade
en stor passion för ett av de större
onlinespelen där man också kan
chatta. Josefine upptäckte snart
att det var många ungdomar där
ute som inte mådde så bra.
– När jag svarade fattade de
ganska snabbt att jag är vuxen.
Till slut satt jag hela kvällar och
chattade om allt från föräldrars
missbruk till kärleksproblem, berättar hon.
Tillsammans med grannen,  Marie

Altus, kom Josefine på att man
borde ta fram en app för smarta
mobiltelefoner. Genom att ladda
ner appen skulle ungdomar anonymt kunna prata med varandra
och med vuxna. Att bara ringa och
lyssna på vad andra säger skulle
också gå bra.

ifrån och hur man får jobb. Men
också om vad man gör om man
blir gravid som tonåring, berättar
Josefine.
Just att ha en balans mellan ämnena, att det finns utrymme för
både det allvarliga och mer lättsamma är viktigt, enligt Josefine.
– Många ungdomar på chatten,
särskilt killarna, sa att de inte vill
ringa till organisationer som Bris,
för att de inte är några ”problembarn”. Samtidigt kunde de berätta
att de funderade på självmord. Vi
tror att ett samtal om träning kan
öppna upp för samtal om annat
också, säger Josefine.
Josefine Wahlberg med sonen Noah, 4.

I fredags lanserades den färdiga idén – gratisappen Jiddr – något som personer som var unga på
1980- och 90-talet brukar associera med telefonmötesplatsen ”Heta
linjen”.
– Visst finns det likheter, men vi
har fasta samtalsämnen och vuxna moderatorer som delar ut ordet. Det är mer som en blandning
av radiosändning och samtalskonferens, förklarar Josefine.
Februari blir lite av en test-
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månad, men förhoppningen är
att man redan i mars, varje dag
mellan klockan 16 och 22, ska
kunna erbjuda samtal med sportstjärnor, yrkesmänniskor och experter på olika områden. Ungdomar från Tyresös fritidsgårdar har
agerat bollplank, när Josefine och
Marie funderat på heta samtalsämnen.
– Jag blev lite överraskad över
att de var så förståndiga. De ville
prata om hur man kan flytta hem-

Vill du vara med och påverka utvecklingen
i Tyresö församling?
Ställ upp i Kyrkovalet 2013.
Den 15 september är det val till Svenska kyrkan och Tyresö församling. Vi söker nu dig som vill ställa
upp i kyrkovalet. Om du är 18 år, döpt och medlem i Svenska kyrkan, har du möjlighet att engagera dig.
Den som ställer upp i kyrkovalet ställer sig under fyra år till förfogande som förtroendevald i Kyrkofullmäktige. För att kunna kandidera måste du ingå i en nomineringsgrupp. Kyrkofullmäktige utser Kyrkorådet
(styrelsen), och tillsammans har de framförallt tre huvudsakliga uppdrag:
• Att ta ansvar för församlingens strategiska inriktning; fastställa mål, riktlinjer och policies.
• Att aktivt arbeta med och ta ansvar för församlingens resurser.
• Att arbeta med uppföljning och utvärdering av arbetet med församlingens grundläggande uppgift;
att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.
Vill du vara med? Kontakta en nomineringsgrupp senast 31 mars, eller läs mer om hur du bildar din egen
grupp på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

På vår hemsida kan du prenumerera på våra e-nyhetsbrev och SMS-tjänster
Telefon 08-410 937 00 Hemsida www.svenskakyrkan.se/tyreso
Facebook www.facebook.com/tyresoforsamling

berättar
om Jiddr, brukar folk undra om
ungdomar i dag verkligen vill prata. Vill de inte hellre chatta, är en
vanlig fråga.
– Men jag är säker på att det
finns ett stort behov av att faktiskt
få samtala. Jag hade själv en jobbig uppväxt och jag vet hur det är
att känna sig ensam om sina problem. Det kan vara en oerhörd
lättnad att få prata med andra i
samma situation.

När Josefine Wahlberg 

l Johanna Schalk

johanna.schalk@mitti.se
tel 550 551 35

Nomineringsgrupper som idag är
representerade i församlingens kyrkoråd:
Borgerligt Alternativ
(ersätter Moderata Samlingspartiet)
Vi har inget krav på partitillhörighet, däremot
att du delar vår borgerliga och kristna värdegrund. Kontakta Marianne Kronberg, telefon
070–609 50 10, mkronberg1951@yahoo.se
Framtidens kyrka i Tyresö församling (FRK)
Det partipolitiskt obundna alternativet i Tyresö.
Kontakta Eric Magnusson, telefon 08–770 04 13
eller Karin Christensen, telefon 076–416 94 84,
kar_christ41@hotmail.com
Socialdemokraterna
Ett parti som vill förena goda traditioner med
engagemang och nytänkande.
Kontakta Iréne Pierazzi, telefon 070–603 53 53
eller 08–712 80 30, sap.tyreso@telia.com

