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I valet 2010 bröt Folkpartiet Moderaternas envälde och sen dess har vi varit med
och styrt kommunen. Vi tar väljarnas uppdrag på största allvar och näst intill allt från
vårt valprogram 2010 har uppfyllts. Det gäller särskilt inom skolområdet och kultur och
fritid. Här har Folkpartiet innehaft ordförandeskapet i respektive nämnd. Vi har sett till
att två stängda bibliotek åter har öppnats,
flera konstgräsplaner har anlagts, Tibble teater ska renoveras, avgifterna för gymnasiematen har avskaffats, aktivitetsbidraget till
föreningarna har närapå fördubblats, en ny
stor kommunal förskola har öppnat, fler hyresrätter har byggts och Näsbyparksskolan
renoveras. En ny plan för klimat och miljö
är antagen och kommunen har fått en miljöchef. Resultatet är mer aktivitet och bättre
kvalitet i Täby´s miljöarbete.
Läs mer på sidan 3

Täbys liberala åkeri

Vi kör nu runt med vår lastbil varje lördag.
Ta då chansen att fråga och diskutera med
oss personligen om vad som händer med
Täby framöver.
Vi bjuder på kaffe uppe på flaket.

Följ vår lastbil på Instagram, @fptaby.

Kommunen är till för alla medborgare.
Täby är inget företag. Större öppenhet, bättre insyn och ökat medborgarinflytande ska
eftersträvas. Kommunens egen verksamhet
ska stärkas och utvecklas. Privat verksamhet
som håller hög standard inom vård, skola
och omsorg är välkommen.
God hushållning med gemensamma resurser
är avgörande. En skattesäkning får varken
äventyra kommunens ekonomin eller dess
verksamheter. För oss är 20 lärare viktigare
än 5 öre i sänkt skatt.

Vi vill mer
Vi ber nu om ditt stöd i höstens val.
Ett ännu starkare Folkparti är den
bästa garantin för ett Täby som
utvecklas i rätt riktning. En utveckling med liberal politik, socialt
ansvar och utan äventyrligheter.
Vi vill fortsätta arbetet för en allt
bättre kommun, för alla Täbybor.
Se några av oss på sidan 2
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Vi vill mer

Folkpartiet gör Täby bättre för alla Täbybor. Vi prioriterar äldreomsorg, skolor
och förskolor samt kultur, idrott och friluftsliv. Täby är inget företag. Demokrati,
öppenhet, insyn och medborgarinflytande är grundläggande principer. Kommunens egen verksamhet ska utvecklas. Seriösa privata aktörer välkomnas.
God hushållning ska råda. Täby ska växa med förstånd och bygga klokt för en
god livsmiljö. Både Roslagsbana och tunnelbana. Halva Täby ska vara grönt!
Täby ska växa med
förstånd

Täby ska växa med siktet inställt på en god livsmiljö, överallt nära till natur, parker och
grönstråk. Vi behöver ännu
fler studentbostäder, hyresrätter och mindre bostäder. Bostäder av olika slag som också
passar äldre. Tillgängligt, energisnålt och miljömedvetet.
Extra hållbart i Roslags Näsby.
Grönt, luftigt och stadsmässigt
på Galoppfältet. Naturnära i
Arninge. Roslagsbana, tunnelbana, tätare bussturer och
bättre cykelvägar. Och gärna
båtpendling.

Bara bra skolor i Täby

Ett gott liv hela livet

Folkpartiet gör Täby bättre för
våra äldre. 200 nya platser i
äldreboenden byggs fram till
2018. Bland annat ett kommunalt trygghetsboende med
hyresrätt i Roslags Näsby.
Ångaren ska renoveras och
behållas i kommunal regi.
Restaurangen ska öppnas även
för kringboende. En ”Sinnenas
trädgård” bör skapas vid ett
äldreboende. Vi prioriterar förebyggande insatser, sjukgymnastik, fler mötesplatser och en
god samvaro för äldre. Livet
ska vara gott hela livet!

Fler yngre behövs

De ungdomar som vill bo kvar
i Täby ska kunna göra det och
vi välkomnar alla som flyttar
hit. Med bättre kommunikationer, särskilt den framtida
tunnelbanan, blir Täby en mer
attraktiv kommun. Vi behöver
bygga fler små bostäder, särskilt hyresrätter och studentbostäder. En regional kärna måste ha ett stort utbud av kultur,
idrott och fritid. Utbildning i
toppklass och ett bra fungerande lokalt näringsliv kan locka
fler yngre att flytta hit.

Fortsatt arbete för klimat
och miljö

Efter förra valet fick Täby
en miljöchef. En klimat- och
miljöplan har antagits. I fokus står halva Täby grönt och
naturvård, vattenkvalitet, begränsade utsläpp och hållbart
byggande med goda boendemiljöer. Förbrukningen av olja
har minskat med 40 procent
på tre år. Fjärrvärmen byggs
ut. År 2015 ska allt matavfall
samlas in och återvinnas. Biogasproduktionen ökar. Stora
ansträngningar görs för ny och
tätare kollektivtrafik och bättre cykelvägar. Att Täby kan få
ytterligare tre naturreservat är
alldeles utmärkt. Miljöarbetet
ska stärkas och utvecklas.

Täbys skolor ska ha riktigt
goda förutsättningar med hög
kompetens, arbetsro och bra
arbetsmiljöer.
Kunskapsresultaten räknas och alla ska
kunna nå sina personliga mål,
även om de är högt satta. Varje
elev ska få rätt stöd i rätt tid.
Stärkande och motiverande tidiga insatser är bättre än sena
”reparationer”. Ett gemensamt
kösystem för alla skolor. Höga
krav på kommunens skolor.
Ökad insyn i fristående skolor. Ingen helt fri etablering av
friskolor. Kultur, fysisk aktivitet och bra fritidsverksamhet
behövs i en inspirerande skola
Vi ger oss inte förrän alla elever längtar till nästa skoldag!

Förskola

Alla barn har en stark lust att
lära. Den lusten ska Täbys förskolor stimulera. Kommunen
ska noga följa upp kvaliteten
i verksamheterna. Både barn
och vårdnadshavare ska känna
sig trygga. Alla barn, pojkar
som flickor, ska få möjlighet
att pröva och utveckla sina förmågor. För att säkra tillgänglighet, valfrihet, mångfald och
kvalitet satsar vi på fler kommunala förskolor. Gärna fler
familjedaghem. Folkpartiet är
också en garant för Täbys öppna förskolor.

Mer idrott och friluftsliv

För Folkpartiet är idrott och
friluftsliv viktiga kommunala
uppgifter. Ett starkt föreningsliv gör Täby till en bra kommun inte minst för barn och
unga. Bad, sjöar, skogar och
motionsslingor ger möjlighet
till rekreation. Vi vill satsa på
en ny simhall och på utomhusbaden. Bättre hallar för
innebandy, friidrott och gymnastik. Ny infart, ny läktare
med omklädningsrum på Täby
IP, fler konstgräsplaner och ett
renoverat sportcentrum. Elbelysning på ”Enstafemman”.
En multihall på Galoppfältet.
Skidåkning både på längden
och utför i Ullnabacken.

Mer kultur, inte mindre

Alla behöver kultur, som publik eller som utövare. Folkpartiet ser till att vi får mer
kultur i Täby. Biblioteken ska
utvecklas och moderniseras.
Vi vill göra bibliotekshuset till
ett verkligt kulturhus. Tibble
teater ska blomstra igen med
attraktiva program. Kulturpark
Runriket finns på vår agenda
som ett blivande världsarv.
Sänkta avgifter i kulturskolan
och en timme kultur i veckan i
lågstadiet. Vi vill ha fler platser
för konst i Täby genom bättre
samarbete med våra kulturföreningar.

Detta händer i Täby framöver
Galoppfältet

Grindtorp

De närmaste fyra åren kommer det att Fjärrvärme byggs ut
hända mycket i vårt Täby. Här är något av Oljeförbrukningen i Täby har närapå halverats på tre
år. Fjärrvärme är på många sätt en bättre energikälla
det som är på gång.
Ny simhall

Vi hoppas att beslut om placering av en ny simhall
kan tas inom kort. Kanske på Galoppfältet eller Täby
Sportcentrum. Det ska bli en riktigt bra simhall med
50 metersbassäng och inslag av familjebad. Täby
Sportcentrum ska renoveras. Det ska finnas gott om
hallar för idrott och motion i Täby.

Utförsåkning i Ullna

Arbete pågår för att Ullna åter ska bli en anläggning
för utförsåkning. Diskussioner pågår med olika intressenter inklusive Täby Slalomklubb. Ett iordningsställande kan ske i etapper från 2015. En fungerande
skidbacke skulle vara en tillgång för Täby och för
hela nordostsektorn.

Nytt kommunhus

Bygget av ett nytt kommunhus i Täby Centrum framför sjukhuset
har startat. Större delen
av kostnaden täcks av
intäkter från markförsäljningen i Västra Roslags Näsby. Flera utredningar
har slagit fast att det är bättre att riva och bygga nytt
än att renovera och bygga om dagens kommunalhus,
som dessutom är en mycket sliten och omodern arbetsplats för kommunens personal.

Över 200 nya platser i äldreboenden

Täbys äldre blir allt fler och behovet av olika former av äldreboenden är stort. Totalt tillkommer över
200 platser fram till 2018. Det handlar bland annat
om Enhagen, Kemistvägen, Täby kyrkby och Västra
Roslags Näsby. Trygghetsboenden med hyresrätt ska
byggas i Roslags Näsby och Ångaren ska renoveras
och behållas i kommunal regi.

Minst 300 studentbostäder

Behovet av studentbostäder är stort i regionen. Täby
tar sitt ansvarar och många fler ska byggas. Vid Scandic Hotel, trafikplats Roslags Näsby planeras ca 100
bostäder för studenter och i Västra Roslags Näsby blir
det ytterligare drygt 200 – 300.

Dubbelspår
på Roslagbanan

Kapaciteten ökar liksom hastighet och turtäthet. På större stationer ska tågen kunna gå
var femte minut.
En förbindelse mellan Vallentuna och Arlanda verkar
få ökat stöd och ett återöppnande av banan till Rimbo
ska utredas.
I framtiden – både Roslagsbana och tunnelbana!

Var med och påverka
Täbypolitiken
www.fptaby.se
info@fptaby.se
076-643 93 94
Följ oss på Facebook.

än el och olja. I samspel med EON planeras ett kraftvärmeverk i Hagby. Redan idag är ett mindre verk
igång i Arninge. Tanken är att bygga upp ett nät som
med tiden levererar värme från olika producenter.
Kommunen ska äga nätet. Alla tänkbara utredningar
och prövningar ska nu göras.

Tibble teater
återuppstår

Den efterlängtade renoveringen av Tibble
teater startar i sommar.
Därefter gäller det att
få till stånd återkommande program med bra innehåll. Salongen kan
också användas för mycket mer än teater och musik.
P-platsen utanför kan sedan göras om till ett vackert
torg där teatern möter Sportcentrum.

Ångaren renoveras

Ångaren i Näsbypark är ett kommunalt äldreboende
på Eskadervägen. Det har ryktats att Ångaren ska säljas. Så är det inte. Ångaren ska renoveras och behållas i kommunal regi. Om vi får som vi vill återöppnas
där en restaurang som också välkomnar kringboende.

Ny skola i Vallabrink

Gamla Östra Vallabrinksskolan är riven. Det var ursprungligen tillfälliga paviljonger som sattes upp
på 1970-talet. Den nya Brinkskolan och Brinkens
förskola blir moderna och funktionella byggnader.
Erikslundsskolan rivs och här planeras bostäder och
bra trafiklösningar. Idrottshallarna blir kvar och i
Erikslund utvecklas ett lokalt idrottscenter för både
elever och övriga Täbybor.

Arninge resecentrum

I Arninge planeras en knutpunkt för regionens kollektivtrafik med infartsparkering. Beräknad byggstart
2016.

Byggstart på
Galoppfältet

Byggstarten närmar sig
för den nya stadsdelen
Galoppfältet. I strukturplanen anges max 6 000
bostäder. Självklart är
det ingen som vet eller nu kan tala om precis hur det
blir. En bred övergång över E18, vatten och parker är
andra viktiga frågor för Galoppfältet. Här ska också
finnas förskola, skola och idrottsanläggning. Vi betonar varierat byggande med olika färger, olika materialval, olika former och olika höjder på husen. Och
minst 600 hyresrätter. Vi vill också att ett riktigt bra
motionsspår anläggs på Galoppfältet.

Vi vill mer

Ideologi och värderingar
Folkpartiet står för demokrati,
marknadsekonomi och socialt
ansvar. Vi utgår från varje individs rätt och möjlighet att själv
bestämma över sitt liv. Vi tror på
människors förnuft och samvete
och på hennes förmågor.
Vi hyllar frihet. Men verkligheten
måste också ses ur de sämst
ställdas och olycksdrabbades
perspektiv. Alla kan någon gång
i livet behöva stöd och hjälp. Var
och en har ett stort ansvar för
sig själv, men också för andra.
Individualism får inte bli detsamma som egoism. Vi värnar
varje människas rätt att själv välja
livsstil så länge den inte går ut
över andra. Rasism och fördomar avvisas bestämt.
Valfrihet och mångfald är liberala
nyckelbegrepp. Privata aktörer kan berika kommunen men
privat drift ska aldrig vara ett mål
i sig självt. Valda politiker kan
aldrig avsäga sig ansvaret för
skattepengarnas användning.
Väl fungerande kommunal verksamhet ska utvecklas, samtidigt
som seriösa privata etableringar
välkomnas.

