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FÖR TÄBYS 
BÄSTA

Vi gör människors vardag grönare,  
tryggare och friare. 

Täbys liberala och gröna parti

KLIMAT - DEMOKRATI - INTEGRATION - TRYGGHET - SKOLA - HÄLSA - HÅLLBARHET - MILJÖ 
- ÄLDREOMSORG - TRAFIK - RENT VATTEN - LÅG SKATT - FRITID - IDROTT - KULTUR -
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VÅRA TOPPKANDIDATER
FÖR TÄBYS BÄSTA
Du kan personrösta på en av våra kandidater. Sätt ett kryss i rutan framför kandidatens 
namn på valsedeln. Personrösterna kan avgöra vem som blir vald för ett parti, men det 
krävs ett visst antal.

Från vänster till höger: 
Mikael Elevant, Pernilla Staaff, Andreas Funke, Annica Nordgren Thomas Dansk, 
Fredrik Svarén, Pietro Marchesi, Stefan Norell, Daniel Wemmergård och Lena Kvarnström
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VÅRA TOPPKANDIDATER
FÖR TÄBYS BÄSTA
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En av våra viktigaste tillgångar i Täby är 
vår natur. Täby ska fortsatt vara “Halva Täby 
grönt”. Att vistas i naturen är för många en 
källa till välmående. Det är ett av de viktigaste 
skälen som Täbybor angett varför man bor i 
Täby idag. 
Vi har en skyldighet att bruka utan att förbruka. 

Centerpartiet vill:
 Bevara och utveckla våra större samman- 

 hängande grönområden och skapa gröna  
 korridorer och gångstråk med god skyltning

 Bevara vårt öppna landskap med betesdjur 
 samt jordbruksmark

 Bedriva ansvarsfull skogsvård med fler 
 åtgärder för att öka biologisk mångfald 
 såsom hästslåtter och nyplanteringar

 Skapa fler naturreservat, Stolpaskogen 
 (Ensta) och Skålhamra kvighage

 Se fler odlingslotter, gärna en odlingsförening 
 i varje kommundel där vi har övervägande 
 flerfamiljshus

KLIMATET KAN INTE VÄNTA
Världen står inför en akut klimatutmaning. Vi 
kan alla bidra, både som kommun och enskild 
medborgare.

Centerpartiet vill att Täby kommun 
 Ska bli fossilfritt till år 2030 för 

 kommunens egna verksamheter

 Upprättar en koldioxidbudget med konkret  
 åtgärdsprogram

 Ansluter till Klimatkommunerna för utbyte 
 av idéer och arbetssätt 

NATUREN I TÄBY
- EN OVÄRDERLIG TILLGÅNG

Annica Nordgren
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ENERGIEFFEKTIVT BYGGANDE
Att bygga energieffektivt är att bygga klimatsmart. Den mest energieffektiva byggstandarden är 
passivhus, med 80-90% bättre energieffektivitet än dagens byggnader. Kombinerar man riktigt 
energieffektiva byggnader med solceller och lokal energilagring, blir byggnaden helt eller delvis 
självförsörjande på energi.

Centerpartiet i Täby vill att kommunen uppmuntrar, föregår med eget exempel och informerar 
om fördelarna med:

 Riktigt energieffektiva byggnader t ex passivhus
 Solceller på tak
 Lokal lagring av energi
 Att bygga både mindre och större byggnader med trästomme  

Vi vill ta bort alla lokala hinder för solceller på Täbys tak!

Täby ska vara en attraktiv kommun som folk vill bo, arbeta och 
flytta till. Täby har sedan länge hög skattekraft och låg kom-
munalskatt. Vi vill arbeta för att skatten fortsatt ska vara låg.

Centerpartiet vill
 Arbeta för fortsatt låg skatt och hög kvalitet inom våra 

 verksamheter
 Att serviceutbudet ska vara avpassat så att det ger en 

 fortsatt attraktiv kommun som folk vill bo, arbeta och  
 flytta till

 Öka anslaget för kommunens fastighetsunderhåll inom  
 skola, kultur och idrott

 Kommunens lokaler ska vara välskötta och fräscha

ENERGIEFFEKTIVT
BYGGANDE

EKONOMI OCH
FASTIGHETSUNDERHÅLL

Pietro Marchesi
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Att ta sig fram i trafiken ska vara enkelt, smidigt 
och säkert för alla gående, cyklister och alla 
andra trafikanter i hela Täby.

Centerpartiet vill
 Göra Norrortsleden inkl Löttingelundstunneln 

 dubbelfilig

 Tillåta mer flexibla hastighetsbegränsningar,  
 t ex 40 km/h 

 Anlägga gång- och cykeltunnel under Täbyvägen  
 vid Fjätursvägen 

 Se fler infartsparkeringar vid strategiska  
 knutpunkter 

 Ny busslinje från Skarpäng via Enhagsvägen 
 till Roslags Näsby

 Se fler passager över och under E18

 Att E18 på sikt läggs i tunnel genom Täby

DET SKA VARA SÄKERT FÖR UNG SOM  
GAMMAL ATT GÅ OCH CYKLA I HELA TÄBY
Ju fler som ställer bilen och cyklar istället, desto 
mindre trängsel i rusningstrafiken och framkom-
ligheten förbättras kraftigt för de som verkligen 
behöver ta bilen. Täbys cykelplan är bra, men den 
tar alldeles för lång tid att genomföra.

Centerpartiet vill
 Tredubbla anslagen till cykel- och gångtrafik  

 och snabba upp utbyggnaden av cykelnätet 

 Att fler gång- och cykelvägar ska vara separerade 

 Dubbla anslagen till på skolvägsprojektet

 Bygga ut snabbcykelvägen (cykelstradan)  
 hela vägen från Arninge till Stockholm.

FORTSATT SATSNING PÅ ROSLAGSBANAN 
OCH TVÄRFÖRBINDELSER

Centerpartiet vill
 Öka turtätheten på Roslagsbanan 

 Förlänga Roslagsbanan till Arlanda 

 Tillåta att cyklar tas med på Roslagsbanan

 Se fler tvärförbindelser både inom Täby   
 och till andra kommuner

TRAFIKEN SKA FUNGERA 
 I HELA TÄBY 
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Centerpartiet vill bevara känslan av staden på 
landet och behålla halva Täby grönt. 

Centerpartiet vill
 Behålla orörda grönområden

 Värna våra villaområden - förtäta inte med  
 flerfamiljshus

 Behålla Åva-triangeln i kommunens ägo   
 och utveckla för skola, idrott och kultur

Centerpartiet arbetar för en ny båtlinje från Hägernäs, Viggbyholm och Näsbypark till Stockholm. 
Med eldrivna båtar blir båtpendling ett miljösmart och trevligt sätt att ta sig till jobbet och ut i 
skärgården.

EL-PENDELBÅT TILL 
STOCKHOLM 

Pietro Marchesi Daniel Wemmergård

BYGG MED VARSAMHET
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I Täby ska alla skolor ha den högsta utbildnings-
kvaliteten och familjer ska själva få välja den 
skola som passar bäst för deras barn. Skolan ska 
kunna möta alla barn så att de får den utbildning 
de har rätt till. Varje barn ska få möjlighet att 
utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Alla 
elever ska känna trygghet och ha arbetsro under 
sin skoldag.
Centerpartiet vill satsa på Åva gymnasium och vi 
ser Åva-triangeln som en central plats för utbildning, 
idrott och kultur.

Centerpartiet vill:
 Att alla elever ska gå ut grundskolan med 

 godkända betyg i alla ämnen

 Höja förskole- och skolpengen

 Dela upp skolpengen i en undervisningsdel  
 och en fastighetsdel

 Höja statusen på yrkesprogrammen genom 
 hög utbildningskvalitet och en utformning i 
 samarbete med näringslivet

 Utöka resurserna till elevhälsan för proaktivt 
 arbete kring psykisk ohälsa och droganvändning

 Sätta skolmaten och måltiden i fokus och  
 arbeta aktivt för att minska matsvinnet

 Prioritera pedagogiska skolgårdar med tillgång 
 till grönområden

 Se en fördjupad samverkan mellan skolan,  
 socialtjänsten, polisen och föreningslivet

 Värna modersmålsundervisningen

EN SKOLA DÄR 
VARJE BARN FÅR LYCKAS

Pernilla Staaff
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Man ska kunna leva ett rikt liv oavsett om man 
klarar sig själv eller behöver hjälp.

Centerpartiet vill
 Att alla över 85 år ska få möjlighet till    

 äldreomsorg utan behovsprövning

 Förbättra tillgängligheten till psykologhjälp

 Öka möjligheterna till anhörigstöd

 Förbättra samordningen mellan kommun
 och region

 Höja ersättning till vårdcentralerna för   
 ökad tillgänglighet

 Införa fast läkare även på SÄBO

 Att nybyggda äldreboenden ska ha egna  
 tillagningskök 

 Utveckla fler lokala seniorcenter

 Dela upp socialnämnden i äldrenämnd 
 och individ- och familjenämnd

TRYGGHETEN FRÄMST FÖR  
FUNKTIONSHINDRADE TÄBYBOR
Man ska känna sig trygg med att all perso-
nal på LSS-boenden har en grundläggande 
kunskap när det gäller skadeförebyggande 
åtgärder. 

Centerpartiet vill
 Att all personal inom LSS ska ha

  dokumenterad grundkunskap, för ökad   
 trygghet

 Prioritera att funktionsnedsatta får möjlighet  
 att bo tillsammans med sin partner

 Höja habilitetsersättningen

FÖREBYGGA UTANFÖRSKAP HOS 
MÄNNISKOR MED MISSBRUKSPROBLEM
För att undvika bostadslöshet hos missbru-
kare vill Centerpartiet fortsätta ge tillräckliga 
resurser till “Bostad först” som är ett pro-
gram som syftar till den sk tak över huvudet 
garantin. Kommunens och frivilliga sektorns 
insatser inom olika områden ska samordnas 
och uppmuntras.

DET SKA VARA TRYGGT
ATT ÅLDRAS I TÄBY

Annica Nordgren



10

  

10

Centerpartiet vill se att kommundelsbiblioteken 
utvecklar sin verksamhet så att det bäst passar 
dem som bor i respektive område. Varje kommun-
delsbibliotek ska vara mötesplats för invånarna, 
inte minst för seniorverksamhet.

Centerpartiet vill
 Utveckla våra kommundelsbibliotek

 Utöka samarbetet med närliggande kommuner  
 för kulturlivet

RIKT KULTURLIV OCH  
TILLGÄNGLIGT KULTURARV
I många av våra skogar och grönområden ”göm-
mer” sig avtryck från historien som runstenar, 
gamla gravar, fornlämningar och frontlinjen. 
Dessa ska bevaras och tillgängliggöras.

Centerpartiet vill
 Värna underhållet och tillgängligheten till vår  

 historia

 Utveckla kulturlivet i Ensta Krog och Karby gård

 Värna Rönninge by som ett uppskattat utflyktsmål  
 för både kultur och friluftsliv

 Skapa en kulturminnesvårdsplan för våra  
 äldre fastigheter och gårdar

 Utöka samarbetet med föreningar som 
 Hembygdsföreningen, kulturföreningar och  
 musikskolan

KULTUR PÅ
HEMMAPLAN
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Våra idrotts- och friluftsanläggningar måste 
växa i takt med att kommunen växer. 

SATSA PÅ VÅRA FRILUFTSPORTALER
Täby har väldigt uppskattade friluftsportaler 
vid bl.a Ensta Krog, Skavlöten och Täby IP. För 
att göra dessa ännu mer tillgängliga behövs 
bättre skyltning, kartor, belysning, information 
och på några håll fler papperskorgar. 

GÖR OM ANLÄGGNINGSPLANEN OCH IN-
VOLVERA IDROTTSFÖRENINGARNA
Involvera klubbarna samt parasporten i den 
långsiktiga planeringen om hur vi utvecklar 
idrottsplatser och idrottshubbar på ett effek-
tivt sätt.

Centerpartiet vill
  Göra om anläggningsplanen och inkludera  

 idrottsföreningarna i planeringen

 Utreda möjligheterna att bygga en 
 inomhushall för friidrotten tillsammans   
 med övriga nordostkommuner

 Undersöka möjligheten till multisporthall i  
 gamla badhuset

 Förbättra skötsel och tillgänglighet till    
 Täbys idrottsplatser och friluftsportaler

 Utveckla Ensta Krog till ett friluftscenter

 Skapa fler utegym för möjlighet till 
 spontanidrott

 Utöka antal fotbollsplaner

 Bygga liftanläggning i Ullna, i samarbete   
 med övriga nordostkommuner

Stefan Norell Fredrik Svarén

EN RIK FRITID GER 
BÄTTRE HÄLSA
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Företag som skapar jobb är grunden för välfär-
den. Utan dem skapas inte de skatteintäkter 
som behövs för resurser till skolor, vård och 
omsorg. Att satsa på företagsklimatet är därför 
att investera i kommunen. Täby ska vara en av de 
bästa kommunerna att starta och driva företag 
i. Kommunen ska genomsyras av ett näringslivs-
perspektiv och företagarna måste få komma till 
tals i de frågor som berör deras verksamhet. Täby 
har ca 10 000 företag och av dessa är merparten 
småföretagare. Det är i små företag som jobben 
skapas och detta vill vi främja. 

Centerpartiet vill 
 Fortsätta utveckla näringslivsdialog med    

 fokus på service och bemötande

 Öka andelen kvinnliga företagare i kommunen

 Värna valfriheten i välfärden och verka för fler  
 företag som tillhandahåller välfärdstjänster  
 i kommunen

 Förenkla för småföretagens möjligheter att   
 delta i kommunens upphandlingar

 Fortsätta utveckla kommunens jobbsatsning  
 “Välkommen framtid” för att fler ska få jobb

 Årsavgifter för tillsyn ska tas bort, företag ska  
 betala först när tillsynen är genomförd

ETT BRA FÖRETAGSKLIMAT 
SKA BLI ÄNNU BÄTTRE

Thomas Dansk
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Täby ska vara en förebild för hur vi i Sverige tar 
emot och integrerar våra nya internationella 
invånare. För att människor ska må bra här så 
behöver de tidigt känna sig  relevanta i vårt 
samhälle. Arbete, språk och sociala aktiviteter 
är nycklarna till detta.

SFI OCH PRAKTIK
För att trygga SFI undervisningens verksamhet 
ser vi helst att kommunen behöver ta över 
verksamheten. En praktikplats är sedan ett bra 
sätt att få möjlighet att praktisera sin svenska. 
För många nyanlända kvinnor är en praktik-
plats av stor betydelse då de behöver få känna 
sig relevanta utanför hushållet.

Centerpartiet vill 
 Att SFI undervisning åter erbjuds i Täby

 Att företag som erbjuder praktikplatser till  
 nyanlända skall få stöd

OBLIGATORISKA, INDIVIDANPASSADE  
SAMHÄLLS SAMTAL FÖR NYANLÄNDA I TÄBY 
Vilka rättigheter och skyldigheter har man 
som individ i Sverige? Vad är en rättsstat? Hur 
fungerar en demokrati? Vad innebär religions-
frihet och jämställdhet? Svenska normer kan 
skilja sig oerhört från andra kulturer. Samtalet 
måste förankras i mottagarens kontext. 

Centerpartiet vill
 Se individanpassade dialoger med 

 nyanlända istället för allmänna 
 informationsmöten

VI MÅSTE HA EN
ANSVARSFULL INTEGRATION

Lena Kvarnström
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Täby är en skärgårdskommun med många sjöar 
och en kontakt med kusten.
Vi vill göra våra stränder mer tillgängliga och 
attraktiva. 

Centerpartiet vill
 Skapa nya och rusta upp våra strandpromenader 

 Rusta upp våra badplatser och anlägga fler  
 bryggor med badstege

 Bygga fler utblickar/spänger och bryggor ut  
 mot våra vattendrag/kuster/sjöar 

SKYDDA VÅRT VATTEN
Vatten behöver skyddas för att bibehålla ett 
hälsosamt djurliv och en attraktiv badmiljö för 
invånarna. Våra sjöar och vattendrag är viktiga 
tillgångar i landskapet, för människor, fågelliv, 
pollinerare och som fördröjningsmagasin vid 
större regnmängder.

Centerpartiet vill
 Öka åtgärderna för att hantera avrinning för  

 vatten, exempelvis våtmarker, dagvattendammar 
 och genomsläppliga ytor 

 Säkerställa tillgång till rent vatten 

 Öka beredskapen för vattenbrist, översvämningar 
 och andra kriser

Mikael Elevant

STRANDNÄRA LIV I TÄBY
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Vi tycker att det är viktigt att medborgares 
röster inte bara räknas på valdagen utan att 
alla som bor i kommunen ska ha möjligheten 
att vara aktiva och delaktiga i politiska beslut 
även mellan valen. Vi vill stärka den demo-
kratiska infrastrukturen bland annat genom 
medborgarförslag och andra deltagardemokra-
tiska verktyg. 
 
Centerpartiet vill

 Införa medborgarförslag, vilket redan finns  
 i en majoritet av Sveriges kommuner

 Ha dialoger tidigt i beslutsprocessen vid  
 större kommunala frågor

TRYGGHET I HELA TÄBY
Vi vill skapa ett tryggt samhälle där människor 
hjälps åt och vågar lita på varandra.

Centerpartiet vill
 Göra otrygga miljöer trygga genom att 

 t ex förbättra belysning, beskära buskar,  
 måla gångtunnlar ljusa, skapa mer levande  
 grönområden med t ex lekplatser, grillplatser  
 och utegym 

 Vid nybyggen av flerbostadshus, planera  
 för fler butiker, caféer och andra 
 verksamheter i bottenplanet för att skapa  
 ett levande gatuliv

 Utöka samarbetet med fältassistenter,
 fritidsgårdar, polis, ordningsvakter, 
 föreningsliv och frivilliga organisationer 

 Utöka kommunens nattvandringar, för att 
 skapa trygghet för våra ungdomar

 Ha fler synliga poliser i Täby

DEMOKRATI, MEDBORGARDIALOG 
OCH DELAKTIGHET

Andreas Funke



SAMHÄLLSINFORMATION
Avsändare: Centerpartiet i Täby, c/o Eriksson

Marknadsvägen 47, 183 78 Täby


