Folkpartiet gör Täby bättre

Mats Hasselgren
kommunalråd (FP)

Täby är inget företag.
Kommunen är till för alla
Täbybor. För oss är privatisering inget självändamål.

Eva Wittbom
kommunalråd (FP)

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.
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Äldre är årsrika
Folkpartiet har sett till att ett nytt vårdoch omsorgsboende i kommunal regi
byggs i Västra Roslags Näsby. Här blir
det också trygghetsboende med hyresrätt. Människor är olika och blir med
åldern allt mer olika varandra. För att
bättre kunna tillgodose äldres behov av
boenden är det viktigt att förstå mer om
hur människor tänker och känner på
ålderns höst.

Vi vill mer
• Ångarens restaurant ska
öppnas för boende och allmänhet
efter renovering
• Fler mötesplatser för äldre, gärna
som filialer till Seniorcentret i Täby
Centrum

Årsrika ska ha mer makt
över sin vardag.

Den äldre ska själv kunna bestämma när
och hur stöd och service ges. Vi vill att
äldre ska få en garanti som slår fast vad
de har rätt att förvänta sig av äldreomsorgen i kommunen.
En dietist har anställts för att motverka
undernäring med stöd av den kostpolicy som gäller all social omsorg. Nu
finns också en specialistsjuksköterska
som stöd i arbetet med demenssjuka.
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• Valfrihet innebär att också kunna
välja kommunal verksamhet. Minst
en femtedel av äldreomsorgen ska
drivas av kommunen
• Hemtjänstpersonalens kompetens ökas genom bättre resurser
till fortbildning baserad på aktuell
forskning
• Sinnenas trädgård inrättas vid
några äldreboenden
• En medicinskt ansvarig
sköterska med inriktning på rehabilitering anställs
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Mer kultur i Täby
Med hjälp av vår egen kulturhistoria
och mer konst, dans, litteratur, teater
och musik kan kulturen och vår lokala
identitet stärkas. Kulturen är viktig
för Folkpartiet och sen 2010 har två
biblioteksfilialer åter öppnats, film kan
åter hyras på biblioteken, kulturföreningarna har fått ökat stöd, Parkteatern
är årlig gäst i Täby, Fornstigen är upprustad och en lättare renoveringen av
Tibble teater har påbörjats.
När Täby växer ska kulturen i Täby
också växa. Vi ska ta väl vara på Täbybornas engagemang för att skapa mer
kultur i kommunen. De årliga kulturdagarna med kultur- och idrottsgala är
viktiga arrangemang för att utveckla
kulturlivet i Täby.

Vi vill mer
Bibliotek och Kulturhus

Det läsfrämjande uppdraget ska vara
tydligt prioriterat. Ett bibliotek ska
också vara en mötesplats och ett kulturcentrum. Barn- och ungdomskultur
är viktigt och vi ser med glädje att
Täbys populära kulturskola med konst,
musik och teater växer, trots bristande
resurser.

• Göra Bibliotekshuset till ett aktivt
och dynamiskt kulturhus
• Sänka avgifterna i musikskolan
och utöka resurserna för kulturskolan
• Ett brett programutbud i en upprustad Tibble teater, med t ex
livesända föreställningar
• Arrangemangspeng för fler
publika kulturarrangemang i Täby
• Utveckla Kulturpark Runriket runt
Karby Gård och Broby bro
• Konsthall i centrala Täby
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Ledarskap i skolan
Lärarnas förutsättningar och arbete är
avgörande. Ett starkt ledarskap behövs
för bästa skolresultat. Varje barn har
sina speciella begåvningar. Skolan ska,
i rätt tid och form, ge varje elev det den
behöver för att nå sina mål.
Läsning är nyckeln till kunskap. Kunniga skolbibliotekarier bidrar genom
att välja litteratur och sortera i det stora
informationsflödet.
God psykosocial arbetsmiljö ska råda i
väl utrustade lokaler, fria från hormonstörande ämnen.
Estetiska ämnen och idrott utvecklar
eleverna. Vi vill ge kulturskolan plats
i lågstadiet och ha mer fysisk aktivitet
under skoldagen.
Vi ger oss inte förrän varje elev
längtar till nästa skoldag!

Mycket har hänt

Äntligen har Täbys elever avgiftsfria luncher i gymnasiet. Flera skolor
byggs, utökas och renoveras. Täby
kyrkby har fått en kommunal förskola
och sin första friskola. Elever i åk 4 och
5 välkomnas i en utvecklad fritidsverksamhet. Nedskärningar i förskola och
grundskola har resolut stoppats. Skolmåltiderna förbättras. Lärarlöner har
höjts och karriärtjänster har inrättats.
Aktiv insyn i friskolor ger samverkan
för bättre kvalitet. Likvärdig betygsättning över skol- och kommungränser
eftersträvas. Mycket är gjort, men det
räcker inte.

Vi vill mer
• Rätt stöd i rätt tid för varje barn
• Fler kommunala förskolor
Med starka satsningar på ledarskapet i
kommunens egna förskolor och skolor
så finns det bara utrymme för seriösa
och väl fungerande fristående aktörer.
Och de är välkomna. Varje val ska vara
ett bra val. Med en resurstilldelning
som gör att lärartätheten kan öka även
när lönerna höjs kan kvaliteten i skolan
utvecklas. Kvaliteten säkras också med
en effektiv tillsyn i förskolorna och en
aktiv insynsverksamhet i friskolorna.
Varje skola ska bidra till ett modernt
och stabilt och kunskapsbygge.
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• Kulturskolan en del av lågstadiet
• Mer fysisk aktivitet i skolan
• Ta bort hormonstörande ämnen
• Utveckla skolbiblioteken
• Bättre studievägledning i åk 8-9
• Vuxenutbilning på Åva
• Trygga skolvägar för
gång och cykel
Folkpartiet Täby 2014

Idrott och fritid
För Folkpartiet är idrott och fritid
viktiga kommunala uppgifter.
En attraktiv och växande kommun
utvecklas bäst med ett levande föreningsliv, bra anläggningar och idrottsevenemang samt goda möjligheter till
rekreation i natur och friluftsområden.
Folkpartiets uppfattning är att kommunen ska verka för att alla barn och
ungdomar ska ha goda möjligheter till
personlig utveckling, vare sig det sker
inom idrott, friluftsliv eller kultur. Att
sörja för att barn och ungdomar har
goda möjligheter till en meningsfull
fritid är som vi ser det en kommunal
huvuduppgift.

Både bredd och elit
Det finns ingen motsättning mellan
bredd- och elitidrott. Tvärtom. De
förutsätter varandra. Det ska vara lätt
att prova olika idrotter. Tidig specialisering och elittänkande ska undvikas.
Att fler förblir fysiskt aktiva efter
grundskolan är ett viktigt folkhälsomål.
Idrotten ska ge sina utövare positiva
erfarenheter. Några kommer också att
bli riktigt framgångsrika.
Mycket har hänt med Folkpartiet i
Täbys styre. Till exempel har aktivitetsstödet närapå fördubblats, fyra konstgräsplaner har anlagts och vid Åva har
det byggts en skatepark.

Vi vill mer
• Ny simhall i toppklass
• Multihall och motionsspår på
Galoppfältet
• Konstgräs på Kryssarvallen och
vid Gribby Gård
• Utförsåkning i Ullnabacken
• Ännu högre aktivitetsstöd
för äldre ungdomar
Vi som tidigare ordföranden i Täbys idrottsföreningar vill betona värdet av en memingsfull fritid. Vi stöttar Folkpartiets politik för
idrott och fritid i Täby. Mats Hasselgren
kommunalråd, Täby IS fotboll, Kurt Axelsson, Täby badminton och Näsby Parks scoutkår, Susanne Allgårdh, EllagårdsTK, Gustaf
Bergstrand, Täby SLK, Bengt Hallsten,
Täby OK och Viggbyholms IK, Anderz Wahlström, Täby Basket, Marianne Thunberg,
Täby Ridklubb och Per Strand, Täby Sim.

• Storsatsning på stränder och
utomhusbad
• Ett renoverat Täby Sportcentrum
• Hallar och anläggningar för innebandy, fri idrott och gymnastik
• Läktare och nya omklädningsrum
på Täby IP
5

Så bygger vi Täby
Täby ska utvecklas med fantasi,
förnuft och balans.
Folkpartiet vill att Täby bidrar till
regionens framtida behov av goda
kommunikationer, bostäder och arbetsplatser. Nya bostadsområden ska
ha varierad arkitektur och bostäder
med olika storlekar och en mångfald
av upplåtelseformer. Mötesplatser och
kulturliv betonas. Parker och offentliga
miljöer förskönas. Natur och grönområden värnas. Vi satsar på kvalitet och
hållbarhet. Täby behöver tunnelbana,
Roslagsbana och busstrafik som knyter
oss närmare övriga delar av regionen.

Vi vill mer
• Fler hyresrätter som särskilt passar för ungdomar och äldre. Med
kommunen som ägare bevaras de
som hyresrätter.
• Tunnelbanan ska förlängas till Täby
och Roslagsbanan ska dras till
Arlanda
• Galoppfältet knyts samman
med Centralparken och Täbys
sydöstra delar via en bred ekodukt
över E 18.
• Täby Centrum och Roslags Näsby
kopplas samman genom stadsplanering och ny bebyggelse i
mellanliggande områden utmed
järnvägen.
• Den pågående satsningen på offentliga miljöer, parker och lekplatser ska fortsätta.
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Galoppfältet

Täbybornas delaktighet i planeringen av
Galoppfältet och övriga nya områden
är avgörande. Medborgardialoger ska
påverka besluten. Galoppfältet kan bli
fullt utbyggt först när det finns beslut
om tunnelbana till Täby.

Västra Roslags-Näsby

Här ska det tack vare Folkpartiet byggas
både trygghets-, vård- och omsorgsboende. I Roslags Näsby blir det också ett
stort antal studentbostäder. Området, en
av kommunens viktigaste trafikpunkter,
ska kännetecknas av miljösmart byggande och mycket god service.

Arninge - Ullna

Det ska byggas både stadsradhus och
flerfamiljshus med 200 hyresrätter i
Arninge – Ullna. Tillgängliga strandoch grönområden ger god livsmiljö.
Folkpartiet vill också ha en slutstation
för tunnelbana i Arninge resecentrum,
med pendlarparkering och omstigning
till Roslagsbanan och bussar.

Näsby Slott

Området är centralt beläget nära vatten och kommunikationer. Folkpartiet
förespråkar en varsam utbyggnad av
nya bostäder med stora miljöhänsyn och
bevarade idrotts- och motionsanläggningar.
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Miljö och
gröna värden
I Täby ska miljön prioriteras
För att minska användningen av fossila
bränslen behövs miljövänlig fjärrvärme. Tidigare planer på ett kraftvärmeverk i Hagby har skrinlagts och frågan
utreds på nytt. Att ta fram förslag på
hur ”grön” värme ska kunna produceras
på ett acceptabelt sätt är en stor utmaning för alla.
Framtidens transportsätt
Utbyggda gemensamma kommunikationer ska vara lätta att nå, snabba och
attraktiva för plånboken. För att locka
till klimatsmarta resval behövs säkra
gång- och cykelstråk, pendlarparkeringar för bilar och cyklar samt goda
bussförbindelser inom kommunen.

Halva Täby grönt
Våra grönområden består av öppen
mark, ängar, skog, parker och trädgårdar. De berikar den biologiska mångfalden och ger oss möjlighet till rekreation
och naturupplevelser. Natur- och kulturområden ska bevaras! Arbetet med
förbättringar av våra vattenmiljöer ska
öka. Folkpartiet betonar särskilt värdet
av att bevara våra kulturbygder. Expansion och nybyggen ska i huvudsak ske
inom redan planerade områden. Vi vill
också göra mer för att minska bullret i
Täby, till exempel från E 18, Roslagsbanan och flyget.

Vi vill mer
• Fler pendlarparkeringar för bilar
och cyklar
• Bättre cykelleder i Täby, cykelkarta
och en ”cykelstrada” för cykelpendlare

Hela Täby rent
Täbys miljöplan behöver skärpas för en
effektivare återvinning av hushållssopor. Organiskt avfall från hushållen kan
i en växande omfattning användas för
produktion av biogas. Den offentliga
miljön i Täby ska hållas fri från klotter
och annan nedskräpning. Miljön ska
vara både snygg och trygg.

• Ordentliga sopstationer i varje
stadsdel
• Effektiv källsortering av
hushållssopor
• Prioritera insatser för bättre
vattenmiljöer
• Värna tysta miljöer i Täby och ta
krafttag mot bullret
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I Folkpartiets Täby
... äger också
kommunen
hyresrätter.

... är 20 lärare
viktigare än 5 öre
i sänkt skatt

... ﬁnns det både
Roslagsbana och
tunnelbana.

... tar valda politiker ansvar för
skattepengarna.

... ﬁnns det ﬂer
mötesplatser för
äldre.

... är kommunen
mycket mer än
ett köpcentrum.

... stärks kommunens egna
verksamheter.

... byggs en ekodukt över E18.

Jan-Åke Gunnarsson
Kommunstyrelsen

Mats Nordström
Stadsbyggnadsnämnden

Eva Strand
Socialnämnden

Camilla Ifvarsson
Barn- och grundskolenämnden

info@fptaby.se
076-643 93 94
www.fptaby.se
www.folkpartiet.se/taby
Följ8 oss på Facebook.

Tove Skytt
Barn- och grundskolenämnden

Hans Ahlgren
Täby Fastighets AB

Robert Stopp
Gymnasie- och
vuxenutbilningsnämnden

Sven Fjelkestam
Stadsbyggnadsnämnden
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