
Vi utvecklar 
Täby grönt

 Stolpaskogen som naturreservat

 Behåll Gripsvall obebyggt

 Bevara Näsby slottspark

 Galoppfältet- klimatsmart kommundel

 Giftfri skola och barnomsorg

 10-minuters trafik på Roslagsbanan



Centerpartiet 
– Det borgerliga 

miljöpartiet
Centern i Täby
Täby behöver ett fortsatt allianssamarbete. Vi har 

visat att Centerpartiet gör skillnad. Ett starkt  

TäbyCentern i samarbetet med allianspartier ger:

 försiktigare och miljövänligare utbyggnad av 

Täby
 bättre kontroll av ekonomin

 giftfri skola och omsorg

Daniel
Wemmergård

Siv-Mari
Skarp Andersson

Annica
Nordgren

Benita
Funke

Stefan
Norell

Våra toppnamn till kommunfullmäktige 



Täby miljöstaden – utveckling 
med miljö och ekonomi i fokus
Centerpartiet står för en kommunal ekonomi i balans. Vi 
ska vara varsamma om skattebetalarnas pengar och inte ta 
ut mer skatteintäkter än nödvändigt. Täby växer, men halva 
Täby ska förbli grönt. För att inte ytterligare skuldsätta oss 
och kunna behålla oförändrad skatt vill vi dra ner tempot 
på byggandet. Centerpartiet anser att hållbarhetsperspekti-

vet ska beaktas vid varje ny bebyggelse.

Grön Stolpaskog
Vi vill

 att Stolpaskogen blir naturreservat 
 Stolpaskogen är idag en viktig grön lunga i centrala Täby, därför vill vi 

hindra framtida exploatering.

Grön Galopp
Vi vill 

 att Galoppfältet ska miljöcertifieras
 säkra den gröna korridoren genom Galoppfältet med en grön och  
lummig passage över motorvägen

 ha temaparker och lekplatser
 ha fler cykelvägar
 ha bra kommunikationer och service

Gröna kilar & korridorer
Vi vill 

 behålla och utveckla gröna korridorer, t ex mellan Stolpaskogen och Värtan
 förstärka ”portarna” in till kilarna för att öka tillgängligheten

 I Täby finns 3 av länets 10 gröna kilar Rösjökilen, Bogesundskilen, och Angarnskilen. 
Täbycentern anser att grönkilarnas viktiga natur- och kulturvärden måste skyddas.

Grönt Gripsvall
Vi vill 

 behålla Gripsvall grönt
 Skogsmark i Gripsvall är en del i Rösjökilen som ej får bebyggas.

Matavfallsinsamling
Vi vill 

 utveckla miljösorteringen
 Att samla in matavfallet är frivilligt, men vi hoppas naturligtvis att så många som möjligt vill vara med 

och göra en miljöinsats. Den biogas som blir av matavfallet kan sedan användas istället för bensin och 
diesel, framförallt för kollektivtrafiken.

      Jag vill att 
  Stolpaskogen blir 
naturreservat och att 
våra gröna kilar och 
 korridorer 
   förstärks

Annica Nordgren
Kommunalråd



Daniel Wemmergård 
Stadsbyggnadsnämnden

        Jag vill att cykeln 
    skall få en mer fram-
 trädande roll med fler cykel-
vägar och parkeringar. Jag vill 
också ha ett aktivt trafiksäker  
 hetsarbete för säkrare vägar, 
    både för gående, bilar och 
              cyklister.

Utbyggd kollektivtrafik
Snabb tillgänglig kollektivtrafik gynnar både pendlare och företagande. Vi behöver ytterligare 
spårtrafik som kan knytas ihop med övriga Stockholms regionen. Förutom utbyggd Roslagsbana 
kan det vara en utbyggd tunnelbana. Roslagsbanan har en mycket bättre geografisk täckning 
med tätare stationer än vad både tunnelbana och pendeltåg kan erbjuda, men den behöver 
kompletteras ute i kommundelarna. Vi vill öka och förlänga busslinjerna, men också satsa på 

innovativa färdmedel som spårbilar. 

Fler cykelvägar
Centerpartiet har varit med i alliansarbetet och påverkat beslutet att fram till 2017 årligen satsa 6 miljoner 
till att bygga, förbättra och utveckla våra cykelvägar samt skyltning i kommunen. 

Vi vill ha 
 fler cykelvägar
 cykelparkeringar (även under tak)
 cykelkarta och bättre och nya skyltar
 cykelstrada för arbetspendling
 cykel på tåg och lånecykelsystem
 pump- och servicestationer

Roslagsbanan! 
Roslagsbanan har 12 stationer i Täby och med en ny station i 
Arninge blir det 13.Den har en bra geografisk sträckning och 
är väl anpassad till en decentraliserad bebyggelse.

Vi vill ha
 10-minuterstrafik
 station i Arninge
 cykel på Roslagsbanan
 förlängning till Arlanda
 anknytning till T-centralen 
 möjlighet till nattrafik 
 ökad vagnkapacitet, förlängda plattformar 
 fortsatt utbyggnad av dubbelspår

Grönt ljus för bilen
Vi säger ja till bilen och nej till utsläpp! Bilen är viktig för många,    
men för att minska behovet av bilåkning behövs infartsparkeringar.

Vi vill ha
 miljövänliga bilar
 laddstationer för elbilar
 fler infartsparkeringar

Hållbart byggande
Stockholm växer och med det Täby. Centerpartiet står för en var sam 
klimatsmart exploatering där halva Täby förblir grönt. Ny bebyggelse 
ska bli så klimatsmart och miljövänlig som möjligt, där miljövänliga 
byggmaterial och förnyelsebara energikällor ses naturligt.



         Jag vill att barnen   
    ska ha en giftfri, säker 
  och trygg miljö med lokalt 
tillagad ekologisk mat.
Jag vill att det skall finnas 
ett rikt utbud av utbildnings-
 möjligheter

Valfrihet
Vi vill ha valfrihet med flera aktörer med lika villkor. Ägarförhållanden är inte alltid det 
viktigaste, utan kvalitet beror oftast på vem som leder verksamheten. Kvalitet är viktigt 
och ska regelbundet följas upp. 

Barnomsorg
Likvärdiga möjligheter till bra barnomsorg är en grundläggande rättvisefråga. Barnomsorgen ska utgå 
från barnens förutsättningar och behov. Familjerna ska själva kunna välja den omsorgsform som passar 
bäst för deras barn. 

Vi vill
 ha en giftfri miljö i förskolan
 utöka antalet timmar för syskon till föräldralediga på förskolan 
 ha lika barnomsorgspeng oavsett form, t ex förskola familje dag-      
hem och kooperativ

 verka för mindre barngrupper och välutbildad personal
 ha lokalt tillagad ekologisk mat med ökad andel vegetariskt

Grundskola
Skolan skall ge likvärdiga förutsättningar för god utbildning  
och låta varje barn utvecklas efter sina individuella behov. 

Vi vill
 ha en giftfri miljö i skolan
 ha lokalt tillagad ekologisk mat med ökad andel vegetariskt
 förstärka kommunens yttranderätt vid etablering av   
friskolor

 avlasta lärarnas administrativa uppgifter i skolan
 säkerställa att det finns en likvärdig och kontinuerlig   
uppföljning både av kommunala och fristående skolor

Gymnasieskolan
Gymnasieskolan ska utgå från det livslånga lärandet och an-
passas utifrån de enskilda studenternas behov och förutsätt-
ningar. Det är viktigt att bibehålla den höga kunskapsnivån 
på gymnasieskolornas högskoleförberedande och yrkesförbere-
dande kurser samt att stärka samarbetet med högskolorna och 
näringslivet.

Vi vill
 behålla Åva gymnasium i kommunal regi
 sätta eleven i centrum genom att skapa en god studiemiljö med  
förstärkt elevhälsa, studiero och erforderliga stödinsatser

 Stimulera innovationer och entrepenörskap
 erbjuda fler sommarjobb och praktikplatser 
 se mer lokalt tillagad ekologisk mat och ökad andel vegetariskt

Benita Funke
Barn- och grundskolenämnden



   Jag vill att våra äldre  
 ska känna sig trygga och 
få den hjälp de behöver 
  och möjlighet till bra 
       äldreboenden

Äldreomsorg
För oss är det självklart att all välfärd ska ha god kvalitet och vi vill att det ska kännas tryggt 
och bra att bli äldre i Täby. Att även äldre ska ha rätt att bestämma över sin vardag är en 
viktig grundförutsättning. Då kan makten flyttas från politiker och personal till äldre och 
anhöriga.

Kvalitet kan handla om att man själv får välja vem som kommer   
hem och städar och utför andra tjänster i hemmet. Det kan 
också handla om att som äldre få ha inflytande över vilken 
typ av boende man ska bo på. Men kvalitet handlar 
också om att få god omvårdnad, möjligheten att få 
komma ut och promenera eller att ha någon som 
håller en i handen. Alla dessa aspekter måste vara 
med när vi ska skapa en bättre äldreomsorg. 

Vi vill 
 ha fler seniorcenter och träffpunkter exempelvis 
Näsbypark och i Täby kyrkby

 behålla kaffe vid träffarna
 att våra äldre skall ha en aktiv fritid som också  
erbjuder hälsofrämjande aktiviteter

 ha olika boendealternativ, vård- och omsorgsboende 
både i kommunal och privat regi samt trygghets-
boende  i hyresform

 fortsätta införa LOV (lagen om valfrihet) inom  
vård- och omsorgsboenden

 behålla Ångaren i kommunal regi med lokalt  
tillagad mat

 ha lokalt tillagad ekologisk mat i våra äldreboenden
 ha fler olika boendeformer för funktionshindrade
 bygga nytt vård- och omsorgsboende i Roslags Näsby 
i kommunal regi

Siv-Mari Skarp Andersson
Socialnämnden



Kultur och fritid
Kultur får människor att växa. För bra livskvalitet behöver vi, unga som äldre, menings-
fulla och roliga aktiviteter på vår fritid. Vi vill stödja och förstärka kulturverksamheter som 
berikar människors vardag och ökar trivseln i vår kommun. I Täby finns många värdefulla 
och vackra kulturmiljöer som vi vill fortsätta bevara och göra tillgängliga på ett hållbart 
sätt. Vi vill också fortsätta att utveckla kommunens 
idrotts- och kulturanläggningar.

Att röra på sig är viktigt för att må bra, enskilt eller i 
grupp, inomhus och i naturen. Täbys grönområden är 
enormt viktiga för rekreation och motion.  Vi vill öka 
stödet till föreningarna så de kan bedriva sin viktiga 
verksamhet för barn och ungdomar och se till att det 
finns tillräckligt med bra lokaler för detta.

Ett aktivt och varierat föreningsliv stärker demokratin. 
Man lär sig ta ansvar, samarbeta, finna lösningar och 
arbeta mot uppsatta mål. Alla människor oavsett ålder, 
kön, kultur, livsstil och eventuella funktionshinder ska 
kunna delta i föreningslivet.

Vi vill 
 ha nytt badhus 
 rusta upp Tibbleteater
 bygga ut Vikingavallen/Täby IP
 ha ny motorikhall vid Bergtorp
 bevara och utveckla idrottsplatsen i Slottsparken
 ha ny infart till Vikingavallen
 ha lägre musikskoleavgifter
 bygga en multisporthall på galoppfältet
 utveckla Karby gård och lyfta fram vår vikingatida historia

 ha bättre anpassade öppettider på biblioteken

      Jag vill arbeta för en 
   roligare och mer menings-
 full fritid för gammal som 
ung och fortsätta att 
utveckla våra idrotts- 
 och kulturanläggningar.

Stefan Norell
Kultur- och fritidsnämnden



Trygghet
Alla ska känna sig trygga i Täby. Trygg 

i Täby, kommunens satsning för att vi 

gemensamt ska ta ansvar för vår bostads-

ort, samarbetar med bl a skolor, barn-

omsorg, servicecenter, pensionärsorga-

nisationer, företag, centrumanläggningar, 

polisen mm. 

Den ökande droganvändningen bland 

ungdomar i Täby är mycket oroande och 

måste stävjas.

Vi vill fortsätta 

 utveckla Grannsamverkan

 rusta upp gångtunnlar och gångstråk 

med bättre belysning

Trivsammare Täby centrum
Vi vill

 göra Biblioteksgången till ett attrak-
tivt och levande gångstråk, gärna 
övertäckt med varm belysning



Nya Täbybor
Täby liksom övriga Sverige skall ta sitt 
ansvar för att välkomna nyanlända. Vi 
anser att en ökad mångfald och förbättrad integration gynnar oss alla och skapar ett 
hållbart samhälle.
Vi vill

 skapa förutsättningar för att ta emot 
fler ensamkommande flyktingbarn 
genom att t ex rekrytera och utbilda 
fler familjehem

 öka antalet introduktionsplatser och 
skapa fler integrationsinsatser

 förstärka undervisningen i svenska 
som andraspråk och modersmål

Företagande
Både för våra ung domar och för att före-

tagen ska kunna hitta nya medarbetare 

att anställa behöver det finnas små hyres-

lägenheter och bra kollek tivtrafik. Täby har 

många småföretagare med mindre än nio 

anställda. Det är viktigt med en kontinuerlig 

dialog med näringslivet. Vi vill att kommu-

nens upphandlingar, där det är möjligt, delas 

upp i mindre delar så att våra småföretag 

kan delta. 



Detta har Centerpartiet 
gjort

 Klimat- och energistrategi för hela kommunen i alla verksamheter
 Bevarat Gripsvall obebyggt
 Fler återvinningsstationer i kommunen
 Ökat miljöcertifierat byggande
 Start av matavfallsinsamling
 Nya och upprustade cykelvägar samt en cykelplan Ökade öppettider för öppna förskolan 
 Infört procentuell avgift för 15-timmarsbarn
 Avgiftsfri skollunch i gymnasiet
 2-timmars hemtjänst utan behovsprövning
 Infört meddelarfrihet i avtal för vårdgivare
 Återinfört grundbidrag för handikappsorganisationer Aktivitetspark (skate-park) 
 Beslut om upprustning av Tibbleteater
 Höjt aktivitetsstöd till ungdomsverksamhet
 Återinfört två filialbibliotek
 Fler hyresrätter
 Oförändrad skatt
 Förnyelsebar energiförsörjning i Täby

 Med centerpartiet 
 i täby



 Med centerpartiet 
 i täby

Detta vill vi göra

 Stolpaskogen till naturreservat 

 Bygga miljövänligt (gärna med certifiering)

 Bevara Gripsvall obebyggt

 Fler cykelvägar, cykelparkeringar och låne-  

cykelsystem

 Utveckla ”gröna korridorer”

 Fler infartsparkeringar

 Komplettera infrastrukturen med spårbil

 Grönare och trivsammare biblioteksgång

 Miljösortering i hela kommunen 

 Bevara Näsby slottspark

 Fler seniorcenter/mötesplatser i kommundelar

 Fortsatt utveckling av Roslagsbanan med   

förlängning till Arlanda, och mot T-centralen  

och väster ortslinjerna

 Giftfri miljö i förskola och skola

 Lokalt tillagad ekologisk mat med ökad andel  

vegetariskt

 Ny infart till Vikingavallen

 Utbyggnad av Vikingavallen/Täby IP

 Oförändrad skatt

 Behålla Åva gymnasium i kommunal regi 

 Behålla Ångaren i kommunal regi

 Serviceenheter i Ångaren

 Ny motorikhall i Bergtorp

 Stöd till studieförbunden för ungdomar

 Barnomsorgspeng lika oavsett omsorgsform

 Ny infart till Skavlöten

 Bättre anpassade öppettider på biblioteken

 Nytt badhus

 Rusta upp Tibble teater

 Lägre musikskoleavgifter

 Utveckla Karby gård, lyfta fram vår vikingatida 

historia



Du kan personrösta på en av våra 

kandidater. Sätt ett kryss i rutan 

framför kandidatens namn på val-

sedeln. Personrösterna kan avgöra 

vem som blir vald för ett parti, men 

det krävs ett visst antal.

Kryssa din kandidat till kommunfullmäktige.

Kryssa en av 
våra kandidater

SamhällSinformation


