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Folkpartiets erbjuder många
möjligheter att engagera sig
och att påverka.
2014 års val gav ett gott resultat för Folkpartiet i Täby – ca 25 procent.
Däremot lyckades vi på riksnivå inte leva upp till våra förhoppningar.
Detta betyder att vi behöver ta nya grepp och pröva annorlunda
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Den liberala rikspolitiken är redan på väg att förnyas, ledarskapet
och vårt sätt att kommunicera stärks och utvecklas. Inte minst satsar vi på att
bli synligare.
Folkpartiets verksamhet i Täby utvecklas också. Här erbjuds många möjligheter att engagera sig och att påverka, inte minst om du är intresserad av att delta
Om detta nummer av Täbyliberalen
på en mer aktiv nivå. Du är välkommen att besöka ett gruppmöte för att diskuväcker din lust att delta i vårt arbete,
tera lokala politiska frågor som berör Täbys utveckling eller att delta i förenkan du enkelt bli medlem via länken
ingens arbete. Om du är under 25 år och har lust att engagera dig i Folkpartiets
nedan:
liberala ungdomsförbund, LUF, är du också välkommen.
http://www.folkpartiet.se/engageraEtt aktuellt och konkret exempel på det som är på gång i Täby, är den process
dig/bli-medlem/
som startar efter sommaren och som handlar om en varsam förnyelse av ett sedan
länge orört område i Täby, Näsby slottsområdet, med anor från 1600-talet.

Folkpartiet förnyas !
På det Liberala Riksmötet i Västerås
i slutet av april gick startskottet för
Folkpartiets förnyelsearbete och projektet ”Uppdrag Hela landet”.
Uppdrag Hela landet är en satsning som
pågår fram till 2018 och syftar till att
stärka Folkpartiet i första hand på lokal
nivå. Arbetet omfattar ledarskap, politik och kommunikation. Täby är en av
de kommuner som är utvalda att delta.
Det är ett ovanligt brett grepp, men
påkallat utifrån valresultat och opinionsläge. Valutvärderingen efter 2014
pekade på att alltför många förslag till
förnyelse och förbättring under årens
lopp inte lett till åtgärder. För att åstadkomma varaktiga och omfattande förändringar krävs mer samlade lösningar.
Riksmötet i år hade också ett lite annat upplägg där deltagarna bland annat
fick beskriva någon händelse som påverkat deras syn på politiskt ledarskap.
Utöver denna satsning har partistyrelsen tillsatt två kommissioner, Globaliseringskommissionen och Välfärdskommisfortsättning sidan 2. 

Engagera dig i LUF !

Foto från det tillfälle då Birgitta Ohlsson besökte oss under valrörelsen 2014.

Är du mellan 13–25 och har ett brinnande
intresse för liberal politik? Kanske du bara
vill förändra något i din närhet men inte
vet hur du ska gå tillväga?
Då kan Folkpartiets liberala ungdomsförbund, LUF,
vara något för dig!
LUF har funnits under
en längre tid i Sverige och
har gjort mycket bra på
både nationell och lokal
nivå genom att föra fram
sin politik i ett ifrågasättande, kritiserande och med flera egna
förslag till sitt moderparti, Folkpartiet.
Med ett aktivt och passionerat ungdomsförbund som LUF har många nya
idéer kommit fram och fått skapa positiv
förändring. Genom engagemang i ungdomsförbundet finns alltså möjlighet att
få föra fram egna tankar och idéer som
sen kan bli till verklighet på riktigt!

Sedan ungefär ett år tillbaka finns en
aktiv LUF-förening i Danderyd som
under sin korta tid hunnit med väldigt
mycket. LUF Danderyd
har kampanjat hårt för
ett ökat flyktingmottagande i sin kommun
och har i sitt engagemang startat namninsamlingar och anordnat
talarkvällar för att uppmärksamma sin kampanj. Föreningen i Danderyd expanderade till Täby för ett par
månader sedan och gjorde då ett namnbyte till LUF Täby-Danderyd. I detta
sammanhang har den lokala LUF-föreningen antagit ytterligare ett engagemang
för att säkerställa att fler Täby- och Danderyds-ungdomar lyckas hitta student
bostäder. LUF Täby-Danderyd samarbetar nu med de lokala Folkparti-förening-

arna i både Täby och Danderyd, vilket
förbättrar möjligheten att kunna förändra
på de sätt vi önskar.
LUF Täby-Danderyd har sin möteslokal på Dalstigen 1 i Danderyd där vi
möts ett par gånger i månaden för att
ha möten, talarkvällar och andra projekt. Du är självklart varmt välkommen
till våra möteskvällar när Du känner
för det! Det finns information om kommande event på vår Facebook-sida, LUF
Täby-Danderyd, och för att delta krävs
inget mer än att bara dyka upp. Om Du
dessutom vill bli medlem i vårt grymma
förbund, så kan Du anmäla dig på den
nationella LUF-hemsidan, www.luf.se.
Hoppas att ditt liberala engagemang
vaknat och att vi får se dig snart i möteslokalen.
Liberala hälsningar,
Filippa Peyron, LUF Täby-Danderyd.

Folkpartiet förnyas ! Fortsättning från sidan 1.

Maria Arnholm, Folkpartiets
partisekreterare.

sionen, för att förnya politiken. Samtliga
ledamöter i dessa är i sin tur ordförande i
en sakpolitisk arbetsgrupp inom kommissionens område. Det betyder att de två
kommissionerna tillsammans behandlar
nästan alla politiska områden.
Även här är tanken att arbetet ska
bedrivas i nya former. Istället för att
gruppen genom samtal kommer fram till
en politisk analys och ett antal reformförslag, är det meningen att de så långt
möjligt ska öppna upp arbetet genom
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att genomföra studiebesök, bjuda in
till seminarier, anlita externa experter och i övrigt arbeta mer lyssnande.
De rapporter som blir resultatet av
kommissionernas arbete kommer att
diskuteras och beslutas inom partiet
under kommande år.
Vill du läsa mer:
http://www.folkpartiet.se/engagera-dig/
vara-konferenser/riksmote/fredagskonferens-uppdrag-hela-landet/

Foto: Magnus Svensson, Smajl studio

En styrelse som sjuder av engagemang
I förra numret av TäbyLiberalen presenterades Folkpartiets kommunalråd
och gruppledare i nämnder och styr
elser. I detta nummer är det styrelsens
för Folkpartiet i Täby tur att upp
märksammas.
Styrelsens uppgift är att sköta allt som rör
föreningen. Det är ett brett ansvar som
omfattar allt från löpande administration
till årsmöten och genomförande av
valrörelse. Styrelsens medlemmar arbetar
ideellt på sin fritid, för att föreningen ska
bli ett bra stöd för medlemmarna.
Även om Täby är en stor förening med goda
resurser, har arbetet ändå sina utmaningar.
Styrelseledamöterna får använda kvällar
och helger för att få föreningen att fungera
på bästa sätt. Att deras arbete sällan märks
utåt, är ett gott betyg. Det betyder att de
har lyckats lösa de problem som uppstår.
Styrelseledamoten Leif Odselius tycker
detta är en del av utmaningen med
uppdraget:
– Styrelsearbete innehåller en hel del slit
göra. Det är nödvändigt för att partiet
skall kunna stå starkt. Roligt är kanske
inte rätt ord för att beskriva detta, men
det ger tillfredsställelse att se när kloka
människor kan samarbeta om viktiga mål.
Eftersom styrelsearbetet är beroende av
ledamöternas engagemang, är deras prioriteringar avgörande för vilken prägel de
sätter på styrelsen.
Susan El Hark valdes in i styrelsen på
årsmötet 2015. Till vardags är hon soldat
och utbildad statsvetare. Hon vet vad
hon vill prioritera bland alla de olika
uppgifterna:
– Det är många frågor som jag tycker är
särskilt viktiga men den jag koncentrerat
mig på och jobbar med just nu är att
synas. Folkpartiet behöver mer plats i
olika forum för att lyckas med att framföra tydliga värderingar och riktlinjer
inom de politiska frågorna. Det ska
inte råda något tvivel om vad partiet står
och jobbar för.
Hennes prioritering delas av Gunnel
Allard:
– Jag vill helst arbeta med att inspirera
flera medlemmar i att göra Folkpartiet
synligare i vår kommun samt att se till
att vi blir fler medlemmar i föreningen.
Målet är ett ännu bättre valresultat 2018.
En av de tyngre rollerna i styrelsen är
att vara kassör och sköta föreningens
ekonomi. Den har i flera år vilat säkert i
företagaren Johan Pohls händer:
– Som kassör intar man en särställning
då man måste pröva alla förslag utifrån

Överst från vänster ser vi: Jan-Åke Willumsen, Lars Lindberg (ordförande), Johan Pohl,
Alexander Eriksson, Leif Odselius, Susan El Hark, Gunnel Allard och Ann Schiebe.

de resurser vi har. Speciellt är valrörelser
roliga då man verkligen måste följa
kampanjer och se att de ligger rätt både
ekonomiskt och politiskt.

vilket kräver många aktiva medlemmar
med olika bakgrund och som befinner sig
i skilda faser i livet. Vi behöver fler medlemmar, och vi behöver behålla de vi har.

Johan är inte ensam i styrelsen om att
vara företagare. Ann Schiebe driver
Salong Looks i Täby:
– Som ensamstående med två barn slet jag
hårt för att bygga upp min verksamhet
som idag är lönsam. Jag vet hur svårt det
kan vara att driva ett lokalt företag och
skulle vilja skapa bättre förutsättningar
för de som driver eller vill starta sitt egna
företag i Täby.

Att styrelseuppdraget är ett förtroende
från medlemmarna är styrelsens ledamöter klara över. Jan-Åke Willumsen
menar att det är kärnan i uppdraget:
– Det är ett förtroende man får från
medlemmarna på årsmötet som jag ska
förvalta. Jag ska ta tillvara medlemmarnas intresse och det är att vi ska bli
det största partiet i Täby.

Alexander Eriksson är också en av de nya
krafterna i styrelsen som valdes in vid
årsmötet. Han är i grunden civilingenjör,
men arbetar som analytiker inom finansbranschen. Ett par av de viktiga frågor
han tar upp, är medlemsvärvning och
medlemsvård:
– Jag tycker det är viktigt att det finns en
bred representation även i lokalpolitiken,
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Ordföranden får som brukligt sista ordet.
Då väljer han att framhålla vilket ansvar
styrelsen har:
– Det är en stor och betydande förening
som påverkar politiken och därigenom
framtiden för många i Täby. Vi är alla
överens om att det är viktigt att föreningen sköts på ett bra sätt och det är
en förmån att få förtroendet att arbeta
i styrelsen.

Tio raka besked från
Folkpartiet i Täby inför
valet 2014
 Kommunens egen verksamhet ska
stärkas och utvecklas. Seriösa privata
aktörer välkomnas och privata monopol
ska stoppas.
 Bättre styrning och kontroll
av skattepengarnas användning.
Oförändrad skatt och inga oﬁnansierade
skattesänkningar. Allt ska inte
upphandlas. Billigast är inte alltid bäst.
Valda politiker har alltid ansvaret.

Ambitionen är en varsam utbyggnad och utveckling av området vid Näsby slott.

Varsam utveckling av
området vid Näsby slott.
Inom kort inleds processen med att utveckla området kring Näsby slott, beläget mellan Näsby allés tågstation, Näsbyviken och Stora Värtan i Näsbypark.
Slottet ritades och uppfördes ursprungligen 1665 för Greve Per Larsson Sparre av den berömda arkitekten
Nikodemus Tessin d.ä. Slottet eldhärjades i slutet på 1800-talet, återuppfördes
i början av 1900-talet av industrimannen
och konstsamlaren Carl Robert Lamm.
Från tidigt 1940-tal och sedan under
närmare 50 år bedrev Kungliga Sjökrigsskolan sin utbildningsverksamhet
på platsen. I dag ägs fastigheten av Niam
AB och konferensverksamhet bedrivs på
platsen. Slottet, stallbyggnaderna, parken
– lite av ett ”Täby’s Versaille” – och alléerna är kulturminnesmärkta. På den stora fotbollsplanen utanför gamla Sjökrigsskolan har också ”Täby Flyers”, Täbys
amerikanska fotbollslag med omfattande
ungdomsverksamhet för killar och tjejer,
sin hemmaplan.
Ambitionen är att med en varsam utbyggnad och utveckling av området vid
Näsby slott få till bostäder, seniorboende
samt ett vård- och omsorgsboende an-

passat till den kulturhistoriska och rekreativa miljön.
Folkpartiet ser en stor potential i att
utveckla området. Förutom bostäder och
seniorboende så ges också bättre förutsättningar för restauranger och caféverksamhet. Genom att koppla samman promenad- och cykelstråken från andra delar
av Täby kan besökare komma vandrandes eller cyklandes längs Värtans stränder.
Angöring av området ska även vara möjlig
med båt via gästbrygga. Näsby slott kan
på så sätt bli ett öppet besökscentrum.
I höst kommer medborgardialogen
för utvecklingen av Näsby slottsområdet att inledas. Tanken är att tidigt fånga
upp närboendes och andra intressenters
synpunkter och tankar på hur området
kan utvecklas.
I slutet på året kommer sedan ett detaljplanearbete att starta med ambition
att under 2016 inleda samråd utifrån
ett förslag till detaljplan. Året efter, d v s
2017, räknar vi med att en färdig detaljplan skall kunna antas.
Vi ser fram emot att i en kommande
dialog fånga upp alla synpunkter på hur
området kan utvecklas.

www.fptaby.se
info@fptaby.se
www.folkpartiet.se/taby
076 643 93 34

 Förskola, skola och äldreomsorg
ska ha högsta kvalitet. Oavsett om det
är kommunal eller enskild verksamhet.
Fler förskolor och äldreboenden, också
i kommunal regi. Ett växande Täby med
ﬂer äldre kräver långsiktig planering.
 Minst 1 000 nya hyresrätter,
även i kommunal ägo. Minst 400
studentbostäder.
 Ett snabbt beslut om tunnelbana till
Täby – ända till Arninge. En koppling
ska göras mellan Danderyd och Solna.
Roslagsbanan till Arlanda.
 För oss är kultur, idrott och fritid
kommunala huvuduppgifter. Bibliotek,
Tibble teater, Täbys kulturarv, kulturskola
och en konsthall har hög prioritet.
Föreningslivet är viktigt och ska värnas.
En ny simhall och ﬂer sport- och
fritidsanläggningar.
 Ännu större fokus på natur- och
miljöfrågor. Minskade utsläpp och
mer miljövänlig uppvärmning. Fler
naturreservat. Bättre hantering av vårt
avfall. Åtgärder mot buller från E18, tåg
och ﬂyg.
 Större engagemang för Täbybornas
arbetsmarknad. Mer samarbete med
näringsliv och olika myndigheter.
Lärlings- och praktikplatser. Fler
sommarjobb för ungdomar.
 Stärkt kommunal demokrati. Bättre
samspel mellan väljare och valda. Ökad
öppenhet och bättre insyn. Kommunen
är inget bolag och en medborgare är
något mer än en kund.
 Omtanke och medmänsklighet
ska råda. Täby är en välmående
kommun men också här ﬁnns det
många som behöver sin kommun mer
än andra. Strama regeltolkningar eller
ren ekonomism får inte leda till att
olycksdrabbade och utsatta far illa.
Vi återkommer framöver med uppföljning
av beskeden.

