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Det är supervalår 2014. Den 25 maj röstar vi på våra kandidater till Europaparlamentet och den 14 september väljer vi politiska företrädare i riksdagen,
landstinget och kommunen.

Fred och frihet tack vare EU
Täby för miljön
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Jasenko Selimovic är en av Folkpartiets kandidater till EU

Jasenko flydde från före detta Jugoslavien för 22 år sedan. Hans vänner som blev kvar tvingades att
kasta granater mot huset där hans föräldrar bodde. Något sådant händer inte i ett land inom EU.
EU skapar en tryggare värld. Folkpartiet ingår i Europaparlamentets tredje största parti, Alliansen
Liberaler och Demokrater för Europa, ALDE. Mänskliga rättigheter är alltid i fokus tillsammans med
demokrati och jämställdhet.
Demokratier krigar inte, vi debatterar. Liberaler verkar för fri rörlighet och samarbete över gränser.
Miljön har inga nationsgränser, därför behövs EU. Vi kan arbeta med miljöförbättringar i Täby, men
vi kommer inte så långt om inte hela Sverige och alla andra länder också bidrar.
Genom EU har vi makt att påverka. Resultatet blir fred, frihet och bättre miljö.

Birgitta Olsson
(FP) på besök i
Täby
Sveriges Europaminister kom
nyligen till Täby. Engagemanget spreds i aulan på
Tibble Gymnasium när hon
besvarade elevernas frågor
om EU. Martin Luther Kings
ord förstärkte hennes uppmaning till förstagångsväljarna
att använda sin rösträtt:
“Den stora tragedin i samhället är inte de onda människornas brutalitet, utan de goda
människornas tystnad”.

Europa behöver
mer samarbete,
inte mindre.
Rösta i Europaparlamentsvalet
söndagen den
25 maj!
Vallokalerna har
öppet kl 8-21.

EU behövs
Det nära samarbetet i Europa,
handeln och utbytet på
många olika områden gör
Sverige rikare, vår omvärld
tryggare och ger oss möjlighet att lösa problem som vi
delar med andra. Unionen
måste bli mer öppen, effektiv
och demokratisk. Folkpartiet
kommer att fortsätta stå upp
för det europeiska samarbetet - även när andra partier
väljer den EU-skeptiska
vägen.

Täby är en av Sveriges få
kommuner som saknar fjärrvärme. Tekniken är idag väl
utvecklad med avancerad rening och myndighetskraven är
hårda. Tillstånd krävs både
från Miljödomstolen och från
Länsstyrelsen.
Kommunen och EON har inlett ett samarbete och möter
nu Täbyborna i samråd om en
ny kraftvärmeanläggning i
Hagby. Samtidigt planeras
det för utbyggnad av fjärrvärme från Arninge. Ledningar är redan dragna ända
till Täby centrum. Täby Fjärrvärme AB, ett bolag som ägs
av fyra bostadsrättsföreningar
med 2 600
lägenheter i
Täby centrum, är en
väsentlig part
i det arbetet
tillsammans
med EON
och kommunen.
Många frågor behöver besvaras. Hur ser behoven av både
el- och värmeproduktion ut nu
och i framtiden? Hur stor är
den oljeeldning som behöver
bytas ut mot miljösmartare
fjärrvärme? Hur kan vi säkra
el- och värmeleveranserna till
bra konsumentpriser och
samtidigt värna miljön?
Folkpartiet vill att planeringen
för ett utbyggt värmeverk i Arninge fullföljs. Vi vill också att
flera olika lösningar för framtidens energiförsörjning i Täby
noga utreds. Det är angeläget
att alla fakta och olika lösningar diskuteras öppet.
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Folkpartiet är Sveriges mest
Europavänliga parti
Folkpartiet gillar EU. Det har vi
alltid gjort. Efter två världskrig
skapades EU för att uppnå en
stabil fred. Men det räcker inte
med fred. Vi måste också ha
frihet. Allt bottnar i vår liberala
ideologi som handlar om
individens frihet. Det är därför
Folkpartiet gillar EU och satsar
mycket på en positiv utveckling
av den Europeiska unionen.
EU började som en ekonomiskt samarbete
mellan Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland. Tanken
var att handeln skulle göra länderna beroende av varandra och därmed mer benägna
att hålla sams. Det visade sig vara en bra
tanke. Nu är 28 länder medlemmar i EU och
vi har sluppit väpnade konflikter. Vi ägnar
oss istället åt att diskutera mera och att jobba
för mer demokrati.
Folkpartiet har alltid mycket aktiva Europaparlamentariker. Marit Paulsen, Cecilia

Det talas ofta om
EU:s ”fyra friheter”:
rätten till fri rörlighet
för varor, tjänster,
människor och
kapital. Folkpartiet
vill göra kunskap till
EU:s femte frihet.

Hur kan vi få ett effektivt försvar? Folkpartiet
säger ja till Nato.
Försvaret av hela EU ska
skötas av Nato. USA och
de flesta EU-länderna är
redan medlemmar, låt
oss gå vidare!

Cecilia Malmström (FP) EU-kommissionär
sedan 2010

Wikström, Jasenko Selimovic, Tina Acketoft och Erik Scheller är de som toppar listan
av kandidater i EU-valet 2014. Både Marit
och Cecilia har gjort goda resultat i Bryssel
genom sin aktivitet och envishet.
Här hemma i Sverige är det folkpartister
som innehar EU-ministerposten i Alliansregeringen. När Cecilia Malmström (FP)

valdes till EU-kommissionär lämnade hon
över till Birgitta Olsson (FP) som nu är vår
EU-minister. I Bryssel är Malmström Sveriges EU-kommissionär sedan 2010 med ansvar för inrikes frågor vilket främst handlar
om säkerhet och migration. Cecilia leder
EU:s arbete mot gränsöverskridande brottslighet och människohandel och verkar för
att få en gemensam asylpolitik på plats. Det
måste finnas lagliga vägar som kan ta migranter till Europa på människovärdiga och
säkra sätt.
Både Cecilia och Birgitta engagerar sig
starkt för romernas situation i Europa. Det
gäller alla oss folkpartister. När en borgmästare från Rumänien kom hit till Täby passade Eva Wittbom (FP) på att ta upp frågan
om hur de använder EU:s stöd för att lösa
problemen i hemlandet. Under en promenad
i Täby Centrum gavs borgmästaren tillfälle
att tala med två tiggande romer från Rumänien. Vi ser dem och möter dem med respekt, men lösningen är inte att de tar emot
allmosor på gatorna. Det är bra att EU finns
som en stabil plattform att agera från.

Mest aktiva i EU:s parlament
Folkpartisterna är de mest
aktiva och drivande svenska
politikerna i Europaparlamentet.
I årets val toppar Marit Paulsen,
Cecilia Wikström och Jasenco
Selimovic listan med 42 ivriga
kandidater. Vi vill ha ditt stöd
för att fortsätta det liberala
arbetet i Europa. Kryssa gärna
en kandidat på vår lista.
Folkpartiet är alltid ett bra val
för ett bättre EU!
EU behöver ständigt moderniseras för
att kunna möta en ny global verklighet.
EU handlar om demokrati och mänskliga
rättigheter, ekonomi, handel, migration,
brottsbekämpning. Direktstöden i jordbrukspolitiken ska avskaffas och EU:s
kultur-, turism- och mediepolitik ska till
största delen återföras till nationell nivå.
EU-kommissionen ska noga följa upp

hur medlemsländerna respekterar grundläggande fri- och rättigheter. I de fall
kränkningar upptäcks ska kommissionen
kunna dra länder inför EU-domstolen.
Systematiska brott mot mänskliga rättigheter ska kunna leda till indragning av
EU-stöd och i extrema fall till indragen
rösträtt i rådet.
Europas barn ska skyddas mot alla typer
av våld och övergrepp, och därför ska totalförbud mot barnaga införas i EU-stadgan. EU ska intensifiera arbetet mot
hedersrelaterat våld och förtryck.
Vi ger oss inte förrän rättigheterna för
personer med funktionsnedsättningar tas på
allvar och respekteras i alla EUländer!
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Stoppa
kriminaliteten
Inrätta en europeisk polisstyrka med operativa befogenheter som på ett effektivt
sätt kan bekämpa gränsöverskridande brottslighet.
Mänsklig slavhandel, narkotikasmuggling, barnpornografi och terrorism är exempel på internationell
kriminalitet som bedrivs med maffiametoder. Kriminella ligor med förgreningar i många länder är omöjliga att
stoppa med enbart nationella polisstyrkor.
Det är dags för Europas demokratier
att höja ambitionen rejält i kampen mot
den grova, organiserade brottsligheten.
För att komma åt de gränsöverskridande brotten krävs bättre samordning
mellan EU-länderna. Men det är inte
tillräckligt.

Folkpartiets toppkandidater Cecilia Wikström, Marit Paulsen och Jasenko Selimovic

Marit Paulsen är rätt tant
för jobbet!
Det är mycket glädjande att Marit
Paulsen åter ställer upp i valet till
Europaparlamentet. Få politiker
har med så stort allvar kämpat
för den ursprungliga tanken med
EU och få har åstadkommit så
många konkreta och positiva
resultat som Marit.
För Marit Paulsen är målkonflikter, motsättningar och olika intressen i EU en självklarhet. I demokratisk ordning eftersträvas
lösningar och kompromisser som ingen
kanske är helt nöjd med men som alla kan
leva med.
Som vice ordförande i utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling har Marit
medverkat till konkreta framsteg. De största
utmaningarna som Marit ser är svält,
klimatförändringar, vattenföroreningar och
den kommande bristen på fosfater.
EU:s jordbrukspolitik måste förändras.

Marit och Folkpartiet vet att EU:s kostnader
skulle kunna minskas rejält med en bättre
jordbrukspolitik. Resistensen mot antibiotika och frågor om djurhållning är också
hjärtefrågor för vilka Marit har lyckats få
igenom bättre lösningar.
Kompetenta och riviga tanter behövs i Europaparlamentet, rösta den 25 maj och gör
det gärna på Folkpartiet och Marit Paulsen!

Människor har mänskliga
rättigheter. Grisar har
grisiga rättigheter. Det
är skillnad på människor
och grisar, men båda
har rättigheten att
behandlas värdigt.

För att få en effektiv brottsbekämpning föreslår Folkpartiet att en
europeisk polisstyrka inrättas. Den
gemensamma polisen ska tillsammans
med en ny europeisk åklagarmyndighet
utreda och bekämpa gränsöverskridande brott där medlemsländernas egna
myndigheter inte räcker till.
En europeisk polisstyrka ska också
kunna bistå medlemsländernas polis i
kampen mot olika varianter av förnedrande och vidrig människohandel,
penningtvätt och narkotikasmuggling.
Olle Schmidt (FP), som nu ska lämna
Europaparlamentet, lyckades få fram
ett stopp för drogen khat. I Sverige är
khat narkotikaklassat men i Nederländerna betraktades drogen som en grönsak. Hårt arbete lönar sig i EU!

Har du koll på Europa?
Vill du lära dig mer?
Spela Europaspåret, ett
trevligt kunskapsspel på
nätet:
www.europasparet.se

0_14_Approv_Nyhetsbrev4s_Layout 1 20140507 21:52 Page 4

TäbyLiberalen
Kontakt sökes
Du hittar oss på Facebook under Folkpartiet i
Täby, i vår blogg och på
vår hemsida. Adresserna
finns längst ner på sidan.
Hör gärna av dig till oss
med dina frågor och idéer
om hur vi kan göra Täby
bättre!

Mats Hasselgren
Kommunalråd, vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i
kultur- och fritidsnämnden.
076 643 93 94
mats.hasselgren@folkpartiet.se

Eva Wittbom

Vi är några av Folkpartiets aktiva liberala politiker i Täby. Kom med du också!

Täby i frihetens Europa

Kommunalråd och ordförande i barn- och grundskolenämnden.
076 673 90 57
eva.wittbom@folkpartiet.se

Hans Ahlgren
Allt som kan hjälpa oss bevara freden,
förbättra miljön, öka jämställdheten
och den personliga friheten är av
godo. Därför gillar vi EU.
Den fria rörligheten inom EU betyder mycket
för varje medborgare. För den yngre generationen
ger den goda möjligheter till avgiftsfria studier i
hela unionen. Många vill och kan arbeta utanför
hemlandet. EU innebär en större arbetsmarknad.
Vi som var med när Interrail lanserades i början
på 70-talet fick positiva upplevelser av att på ett
enkelt sätt resa runt i olika demokratiska kulturer.
Det blev också tydligt vad slutna stater, järnridåer

och totalitära regimer stod för. EU:s utvidgning
österut är därför betydelsefull. Den innebär att demokratin gör nya landvinningar och skapar mycket större frihet för ännu fler europeer.
Det är lätt att ta den fria rörligheten för given,
men innan Sverige blev medlem i EU var det
mycket svårare att studera eller ta ett jobb i
utlandet. Folkpartiet slår därför vakt om den fria
rörligheten.
Från vänster på bilden ovan: Emelie Holmgren,
Tove Skytt, Eva Strand, Barbro Richter Steene
och Eva Wittbom.

www.fptaby.se
www.folkpartiet.se/taby
info@fptaby.se
076 643 93 94

Ledamot i kommunstyrelsen och ordförande i
Täby Fastighets AB.
070 997 40 17
hans.ahlgren@fptaby.se

Eva Strand
Vice ordförande i socialnämnden och ledamot i
social utskottet.
070 646 71 49
eva.strand@fptaby.se

