Täby à la
Centerpartiet
Värna vår natur: Stolpaskogen som naturreservat
Varsam och varierad bebyggelse i form och färg
samt fler upplåtelseformer
Bygg bort barriärer i trafiken, även för gående
och cyklister
Fler träffpunkter för seniorer
Behåll biblioteksfilialerna
Höjda aktivitetsbidrag för föreningar
”En dörr in” till kommunen för företagare
Valfrihet med kvalitetsuppföljning i förskola 		
och skola
Pendelbåt från Täby till Stockholm

Centerpartiet
topp 7-kandida

Du kan personrösta på en av våra kandidater. Sätt ett kryss i rutan
valsedeln. Personrösterna kan avgöra vem som blir vald för ett parti,

Stefan Norell

Daniel Wemmergård
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Roger Björkbacka

Pietro Marchesi

Annica Nordgren

Täbys
ater

framför kandidatens namn på
, men det krävs ett visst antal.

Lena Kvarnström

Benita Funke

Natur och miljö
à la Centerpartiet
Naturens kretslopp är grunden för allt mänskligt
liv. Tillgång till rent vatten, ren luft och giftfri miljö
är en fundamental rätt för alla människor. Vi har
en skyldighet att bruka utan att förbruka, att inte
föröda kretsloppen för kommande generationer. Det
handlar både om rättvisa och om respekt för våra
barns och barnbarns frihet.
Idag sprids kemikalier i våra vattendrag som hotar både väx
ter och djur och i slutändan även oss själva.
Identifiera våra gifter i vardagen och ersätt successivt med
miljövänliga alternativ
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Grön energi i Täby
Fler alternativa energikällor såsom bergvärme, fjärrvärme
och vindkraft ska främjas
Kommunens egna bolag ska ligga längst fram i kommunen
inom energieffektivisering och andra miljöfrågor
Ta bort bygglovskrav för solceller på eget tak
Uppmuntra byggande av energieffektiva och hållbara hus,
särskilt passivhus

Skogsbruk
Grönkilssambanden bevaras och utvecklas, ekologiskt
värdefull skogsmark skyddas
Anpassad skogsskötsel med både luckhuggning och ny
plantering
Artrika kraftledningsgator på fler ställen i kommunen

Flera grönstråk och parker
Stolpaskogen, Skålhamra Kvighage och Mörtsjö
området ska bli naturreservat
Skapa flera sammanhängande grönstråk
i hela kommunen. Exempelvis från Stolpa
skogen, genom nya Täby Park, Norskogen
och vidare ned till Värtans stränder

Annica Nordgren
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Ekonomi 				
à la Centerpartiet
Vi vill att Täby ska ha en ansvarsfull ekonomi med
långsiktighet. Vi ska vara rädda om Täbybornas
skattemedel och inte ta ut mer skatt än nödvändigt
samtidigt som vi ska kunna erbjuda en god service
och ett aktivt friluftsliv.
För att Täby fortsatt ska vara en attraktiv kommun att bo och
leva i måste näringsliv, serviceutbud samt kultur- och fritids
aktiviteter gå hand i hand med utbyggnaden.
Oförändrad skatt
Den kommunala verksamheten ska självklart utsättas för
konkurrens för att bl a sänka kostnaderna, men också öka
mångfalden
Serviceutbud ska gå hand i hand med tillväxt för fortsatt
attraktivitet

Trygghet
à la Centerpartiet
Att känna sig trygg är ett av de grundläggande behoven hos
människan.
Sociala kontaktnät är viktiga. Vi vill skapa ett tryggt samhälle
där människor hjälps åt och vågar lita på varandra.
Utveckla otrygga miljöer till mer ”levande” områden.
Det kan vara att förbättra belysning, ta bort buskage, måla
gångtunnlar ljusa eller skapa mer levande parker/grön
områden med lekplatser, grillplatser, odlingsmöjligheter,
utegym mm
Bygga nya miljöer där trygghetsfrågor är i fokus.
Planera för butiker, caféer och andra verksamheter i
bottenplan som skapar ett levande gatuliv. Bygga tydliga
innergårdar som ger trygghet och skapar gemenskap för
de boende i området
Arbeta förebyggande för ett tryggt Täby.
Genom utökat samarbete med fältassistenter, fritidsgårdar,
närvarande polis, ordningsvakter, föreningsliv och frivilliga
organisationer
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Byggande och trafik
à la Centerpartiet
I takt med att Täby får allt fler bostäder och arbets
platser är det viktigt att värna om naturen. Det
innebär livskvalitet och möjlighet till rekreation och
friluftsliv. Centerpartiet står för en varsam och klimat
smart utbyggnad där minst halva Täby förblir grönt.
Levande och hållbar bebyggelse
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Vi ska bygga smart och hållbart, yt- och resurseffektivt
varierad bebyggelse i både i färg, form och material
ny bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen
blandade upplåtelseformer med minst 15% hyresrätter
levande bostadsområden med närhet till service, handel,
restauranger, skolor och grönområden
fler gröna ytor i bostadsområden samt fler gröna tak
skrotade planer på en exploatering av Täbyberg i Täby kyrkby

Fler odlingsmöjligheter
Centerpartiet vill bejaka fler områden för koloni/odlingslotter
samt stadsodling.
fler koloni- och odlingslotter i kommunen
ökad möjlighet till stadsodling vid nybyggnation

Trafik
När Täby växer ökar trycket på det befintliga vägnätet
noggranna trafikanalyser före en eventuell byggnation av
ett nytt bostadsområde
ökade investeringar i befintligt vägnät
fler kollektivtrafikkörfält
fortsatt satsning på utbyggnad av cykelvägnätet
fler infartsparkeringar

Gripsvall

Daniel Wemmergård

Vi stoppade exploateringen av Gripsvall. Nu blir det möjligt
att i medborgardialog göra sin röst hörd för hur området
ska hanteras. Centerpartiet vill ha en mycket försiktig ut
byggnad med villor och radhus i kanten av området längs
Täbyvägen samt utveckla en grön entré till Rösjöskogen.
en mycket försiktig utbyggnad längs Täbyvägen
medborgardialog med Täbyborna
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Smart resande			
à la Centerpartiet
Dagens situation med köer i rusningstrafik är ohåll
bar. Det behövs ordentliga trafikanalyser för smarta
åtgärder. Det kan vara egen fil för högersväng i
rondeller, gångtunnlar, öppna alternativa vägar och
att bygga bort barriärer.
E18 i tunnel genom Täby
Vi vill bygga bort den barriär som dagens E18 utgör. Det skulle
minska bullret och avstånden inom Täby så att fler kan välja att
gå och cykla.

Kollektivtrafik i hela kommunen
Vi vill bygga ut kollektivtrafiken i hela kommunen. Detta är
extra viktigt när vi bygger nya bostadsområden – infrastruk
turen ska byggas ut samtidigt.
Matarbussar till spårbunden trafik från alla delar av
kommunen t ex från Skarpäng till Roslags Näsby
Bättre kollektivtrafik mellan kommundelarna, gärna
innovativ och tvärförbindelser till grannkommunerna

Vi vill göra det enklare och säkrare att gå och cykla
trygga skolvägar och fler separata cykelbanor så att våra barn
kan gå och cykla till skolor, kompisar och fritidsaktiviteter
cykelstrada för snabb arbetspendling
gång- och cykelbro eller tunnel över både Ros
lagsbanan och E18
bättre underhåll och sopsaltning av fler cykeloch gångbanor
trygga och väderskyddande cykelparkeringar
vid kollektivtrafik

Ta pendelbåten till stan!
Centerpartiet vill se 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.

Roslagsbana och tunnelbana till Täby
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Centerpartiet vill både fortsätta satsa på Roslags
banan och arbeta för tunnelbana till Täby.
Vi vill öka kapaciteten på Roslagsbanan och se en
förlängning till Arlanda.

Pietro Marchesi
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Skola och förskola 		
à la Centerpartiet
I Täby vill vi ha Sveriges högsta utbildningskvalitet.
Vi i Centerpartiet vill värna valfriheten med flera olika
aktörer på lika villkor där familjerna själva ska kunna
välja den verksamhet som passar bäst för deras barn.
Förutsättningarna måste finnas för att kunna bedriva en god
barnomsorg och skola utan allt för stora barn- och elevgrupper,
vilket kräver tillräckligt med personal och resurser. För att lärarna
ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet vill vi stärka de
administrativa och elevstödjande funktionerna i skolan.

Årlig tillsyn av samtliga verksamheter
Det behövs en likvärdig kontinuerlig uppföljning både av kommu
nala och privata skolor för att säkerställa kvaliteten. Vi vill ha en
årlig tillsyn av samtliga verksamheter, vilket kräver en utökning
av tillsynspersonalen.

Ökad medvetenhet om maten
Vi vill öka andelen ekologisk, vegetarisk, närodlad och säsongs
betonad mat. Maten och måltiden ska ingå som en del i det
pedagogiska arbetet.

Bättre utomhusmiljö
För att främja barns utevistelse vill vi driva utvecklingen
mot mer pedagogiska skolgårdar och säkerställa tillgång
en till våra fina grönområden för att öka möjligheterna
att använda naturen som klassrum.
Valfrihet med olika aktörer på lika villkor
Fler stödfunktioner i skolan
Årlig resurs- och kvalitetsuppföljning av
samtliga verksamheter
Maten och måltiden i fokus
Pedagogiska skolgårdar och
naturen som klassrum

Benita Funke
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Äldrefrågor 				
à la Centerpartiet
Det är viktigt att man som äldre ska kunna leva
ett gott liv även om man inte är lika pigg som
tidigare eller drabbats av sjukdom. Vi vill att våra
äldre ska få förutsättningar att kunna leva ett
aktivt och rikt liv.
Vi vill att det ska finnas fler träffpunkter i olika kommundelar
för olika aktiviteter, framförallt hälsofrämjande sådana. Vi vill
arbeta för att det ska finnas fler trygghetsboenden och seni
orboenden i kommunen med samlingslokal och möjlighet till
annan service.

Inga pensionärer ”mellan stolarna”
Vi vill att det ska finnas en vårdcentral nära dig där du har
en fast läkarkontakt som ger trygghet och kontinuitet. Det
är viktigt med en samordning mellan kommun och lands
ting. Till dess att vi får en gemensam hemsjukvård där det
blir kommunen som har huvudansvaret får det inte drabba
den enskilda individen som ramlar ”mellan stolarna”.
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Ingen behovsprövning över 85 år
Vi anser att man ska kunna få hemtjänst alternativt vård- och
omsorgsboende utan behovsprövning när man fyllt 85 år för
att öka tryggheten.

Avlastning till anhörigvårdare
Det är idag många som vårdas av sin partner i hem
met, vilket är en tung börda. Vi vill utöka hjälp till
avlastning och stöd till anhörigvårdare.

Fler servicelinjer
En bra fungerande kollektivtrafik är en förut
sättning för alla Täbybor, men det är också ak
tuellt med fler servicelinjer där det bor många
äldre.
Fler träffpunkter för seniorer
Fler boendeformer, såsom trygghetsboende
Fast läkarkontakt och närhet till vårdcentral
Hemtjänst alternativt vård- och omsorgs
boende utan behovsprövning
Utökad avlastning och stöd till anhörig
vårdare
Siv-Marie Skarp Andersson
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AKTIV KULTUR 				
à la Centerpartiet
Kulturen i samhället ger människor möjligheter att
växa och mötas över gränserna. En rik och kreativ
kulturmiljö är en mycket viktig del för utvecklingen
av vår kommuns attraktivitet. Inte minst för våra
ungdomar.
Vi tror att kulturen behöver tillföras mer medel för att möta
behovet från fler kommuninvånare. Vi vill bygga ut kulturskolan
och låta verksamheten växa tillsammans med privata intressenter
och i samarbete med andra kommuner i nordostsektorn.

Biblioteken en mötesplats
Biblioteken ska utvecklas till att bli något mer än att bara låna ut
böcker. I framtiden kommer biblioteken att vara en viktig mötes
plats för kultur, debatt och kommunikation. De ska finnas i
flera olika kommundelar.

Bejaka kulturarvet
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Vi vill bejaka vårt lokala kulturarv tillsammans med
föreningslivet. I många av våra skogar och grönområden
”gömmer” sig avtryck från historien som ska bevaras och
lyftas fram. Vår nutida historia är också viktig att beakta
såsom Grindtorp, Stjärnhusen i Viggbyholm, Ella gårds
radhusområde m fl.
Kulturhuset ska ha generösa öppettider och det ska vara
en självklar plats för kultur och olika möten för alla åldrar.
Satsa mer och utveckla kulturskolan
Sänka musikskoleavgiften
Behålla alla kommunens bibliotek och
även utveckla verksamheten
Utveckla Tibbleteatern till en viktig
kulturscen
Utveckla Karby Gård till ett kulturcenter
för kommunen

Stefan Norell
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AKTIV fritid & idrott
à la Centerpartiet
Bra livskvalitet förutsätter att vi kan fylla vår fritid
med meningsfulla och roliga aktiviteter. Ett aktivt
och varierat föreningsliv stärker demokratin. Det
är här man lär sig att ta ansvar, samarbeta, finna
lösningar och arbeta mot uppsatta mål.
Föreningslivet ska vara tillgängligt för alla människor oavsett
ålder, kön, kultur och livsstil. Både stora och små föreningar
ska kunna verka i kommunen. Idrottslivet betyder mycket för
folkhälsan. I takt med att vi blir fler Täbybor behöver vi öka
antalet hallar, anläggningar och mötesplatser. Befintliga an
läggningar behöver kompletteras och fräschas upp.

Nya områden för fritidsaktiviteter
När vi utvecklar området i den så kallade Tibble-Åva triangeln
i centrala Täby är våra nyckelord idrott, kultur och utbildning.
Vi vill att området även i fortsättningen skall vara en mötes
plats för Täbys invånare.
För oss är det högsta prioritet att bygga en motorikhall anpas
sad för framförallt truppgymnastik.
Vi vill utveckla området på och omkring Ullnabacken för idrott
och rekreation i samarbete med föreningar och näringsliv.
Under den kommande mandatperioden vill vi hitta en bra plats
för att permanenta konstsnöspåret.
Ridsporten är viktig på många sätt. Den bidrar till att ung
domar har en vettig fritidssysselsättning och samtidigt lär sig
att ta ansvar genom att ta hand om djur. Vi vill värna om att
hästverksamheten också får utrymme i vår kommun genom
ridvägar och hagar.
En ny simhall är planerad att börja byggas 2019 där vi förutom
simhall även ska erbjuda rehab, motionsanläggning mm.
Utveckla den så kallade Åva-triangeln till ett område för
idrott, utbildning och kultur
Utveckla friluftsplanen och öka tillgängligheten till våra
skogsområden, sjöar och naturreservat
Bygga en motorikhall för gymnastik
Permanenta konstsnöspåret på lämplig plats
Utveckla Ullnabacken som en allroundbacke med året runtaktiviteter
Utveckla Vikingavallen
Höjda aktivitetsbidrag för föreningar
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aktivt näringsliv		
à la Centerpartiet
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Företag som skapar jobb är grunden för välfärden.
Utan dem skapas inte de skatteintäkter som behövs
för vård, skola och omsorg. Täby ska vara en av
de bästa kommunerna att starta och driva företag i.
Företagarna måste få komma till tals i de frågor
som berör deras verksamhet.
Täby har idag ca 10 000 företag och av dessa är merparten
småföretagare. Det är i små företag som jobben skapas och
detta vill vi främja. Det ska vara lätt för företagen att sköta
sina ärenden med en kontaktperson i kommunen, ”en dörr in”.

Fler företag är framtiden för Täby
Vi tror på valfrihet och att Täbybon både vill och kan ta be
slut själva. En konkurrensutsatt offentlig sektor är till gagn för
medborgarna och bidrar till ökat företagande. I service- och
tjänstesektorn finns en stor potential för både fler och växande
företag. Kommuners upphandlingar är svåra för mindre företag
att delta i. Vi vill därför underlätta för småföretagen genom att
dela upp upphandlingarna. Vi vill se nya innovativa alternativa
lösningar för arbetsförmedlingen och skapa en företagsvänlig
infrastruktur.
Inrätta ett företagarråd för bättre kommunikation mellan
kommun och företag
Värna valfrihet i välfärden – flera företag inom
välfärdstjänster
Skapa fler mötesformer och arenor
Erbjuda ”en dörr in” till kommunen där företagaren har en enda kontakt för alla ärenden
Enklare processer och snabbare handläggningstider
Underlätta företagarvänlig upphandling
(bl a med mindre upphandlingar)
Bättre infrastruktur för både kompetensförsörjning och transporter (Roslagsbana,
tvärkommunikationer)
Främja innovativa alternativ till Arbetsförmedlingen
Roger Björkbacka
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integration 				
à la Centerpartiet
Centerpartiet välkomnar ett samhälle som består
av människor med olika bakgrund och erfarenheter.
Alla människors lika värde är en självklarhet i ett
hållbart samhälle.
Vi vill att Täby Kommun ska vara en förebild för hur vi i Sve
rige tar emot och integrerar våra nya internationella invånare.
De familjer som kommer hit har upplevelser med sig från
både sitt land och sin flykt därifrån som vi svenskar inte ens
drömmer mardrömmar om. De har en otrolig tur som har fått
landa här i vårt lugna och trevliga Täby. Både stora och små
ska fortsatt må bra, känna tillhörighet och inkludering i vårt
samhälle.

Samarbete för lyckad integration
Arbete, språk och sociala aktiviteter är nycklarna till integration.
Integrationsarbetet i Täby skall vara resultatorienterat.
Obligatorisk samhällsinformation för nyanlända. Vilka
rättigheter och skyldigheter har man i Sverige. Hur
fungerar vårt samhälle?
Kommunal rådgivning
Stöd till företag och föreningar. Vi vill uppmuntra till
inkludering på arbetsmarknaden och i föreningslivet.
Underlätta uthyrning av bostäder.
Fler och mindre bostäder i olika upplåtelse
former så att unga och nyanlända lättare kan
skaffa sig en första bostad
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aktivt strandliv		
à la Centerpartiet
Rent vatten är inte en självklarhet. Vi vill säker
ställa rent dricksvatten till alla. Vi måste därför se
till att vi har lokala åtgärdsplaner för att uppnå god
vattenkvalitet i våra sjöar och vattendrag. Det kan
vara vattenrening, dagvattenhantering, minskning
av konstgödsel, bekämpningsmedel eller lokala in
satser som påverkar vattenkvaliteten.
Dricksvattnet
I samband med att Täby växer krävs också investeringar i
vårt VA-nät. Det finns sedan länge ett samarbete mellan flera
kommuner och detta arbete är viktigt att utveckla vidare. Till
sammans kan vi göra mer. Vi behöver också säkerställa att vi
har en beredskap för vattenbrist, översvämningar eller andra
kriser.

Strandnära liv
Täby är en skärgårdskommun och det ska vi bejaka genom ett
aktivt strand- och sjöliv. Många människor vill vara vid vattnet
och därför vill vi ha fler strandpromenader, badplatser, kajer,
caféer och restauranger.

Båtpendling
Att kunna njuta av en kollektiv sjötransport till Stockholm ser
vi som en naturlig utveckling. Vi vill därför se båtpendling från
Hägernäs och Näsby Park till Stockholm, men även ut i vår
vackra unika skärgård. Vi vill se en miljövänlig, smart och attrak
tiv pendelbåttrafik för hela Stockholmsregionen där Täby är en
självklar del.
Fler rena och fräscha badplatser och stränder
God vattenkvalitet i våra sjöar och vattendrag
Båtpendling till Stockholm från Hägernäs och Näsbypark
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Detta har vi gjort
i allianssamarbetet
Oförändrad skatt
Höjning av förskolepeng och skolpeng
Fått utökat anslag för att via cykelplanen bygga ut
cykelvägnätet snabbare
Att samtliga större detaljplaner ska ha ett hållbarhets
program
Sett till att kommunens första hundlekplats har byggts
Stoppat storexploateringen av Gripsvallområdet
Anpassad skogsvård i områden med höga naturvärden
både med nyplantering, luckhuggning och hästslåtter
Utbyggd Roslagsbana
Ökat andelen matavfallsinsamling
Fler medborgardialoger
Fler lek- och temaparker
Infört jobbdagar
Varsam skogsvård
Årlig miljödag
Årliga miljöbokslut
Nytt fokusområde i miljöplanen ”giftfri vardag”
Infört integrerad modersmålsundervisning
Ny upphandling skolmåltider med högre inslag av närod
lat och ekologisk mat
Uppdaterad och prioriterad underhållsplan för förskole
och skolgårdar
Anställt fler fältassistenter
Infört kvalitetspoäng inom vård- och omsorgsboenden
(ska införas under nästa år inom hemtjänsten)
Infört ny mer rättvis hemtjänsttaxa (insats istället för
tid)
Övertagit Attundagården i egen regi (beslut om ca 18%
i egen regi)
Flyttat seniorcenter till andra större lokaler som medför
möjligheter till ökade verksamheter
Rustat upp Tibble teater
Räddat Karby Gård från nedläggning. Nu vill vi 		
utveckla Karby till ett kulturcenter
Bättre och anpassade öppettider på biblioteken
Skapat fler utegym och ytterligare ett par friplass, små
idrottsplatser
Elbelysning i motionsspår
Infört fler medborgardialoger
Infört ett näringslivsutskott
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SAMHÄLLSINFORMATION

Detta vill
centerpartiet
Bevara våra större sammanhängande
grönområden även vid utbyggnad

Utveckla Tibble - ÅVA triangeln till ett
område för idrott, utbildning och kultur

Skapa nya naturreservat i Skålhamra/
Kvighage och Stolpaskogen

Utveckla friluftsplanen

Flera sammanhängande gröna korridorer
med tydlig skyltning som ökar möjlighe
ten att på ett smidigt sätt kunna ta sig
till fots runt i kommunen

Bygga en motorikhall för gymnastik
Utveckla Karby Gård till ett kulturcenter
för kommunen
Behålla alla kommunens bibliotek och
även utveckla verksamheten
Sänka musikskoleavgiften
Satsa mer och utveckla kulturskolan

Fler tvärkommunikationer

Erbjuda alla över 85 år hemtjänst utan
behovsprövning eller ett vård- och om
sorgsboende

Flera mindre infartsparkeringar vid
kollektivtrafikpunkter och stationer

Skapa ytterligare seniorcenter/mötes
platser inom kommunen

Kollektivtrafikfält på hårt belastade ställen

Tillsammans med ett lokalt näringsliv ut
veckla Täby för att kunna bo och verka i
kommunen

Fortsatt utbyggd Roslagsbana

E18 i tunnel genom Täby
Bilpool, cykelpool
Trygga och väderskyddade cykelparke
ringar vid kollektivtrafik
Båtpendling från Täby till Stockholm
Gärna innovativa lösningar med anrops
styrd kollektivtrafik
Fler arbetstillfällen i Täby för att fler ska
kunna bo och verka inom kommunen
och därmed slippa dagligt pendlande
Säkra skolvägar (skolvägsprojekt)
Planera för förskolor och skolor i ett
tidigt stadium vid nybyggnation
Valfrihet i valet av skola/undervisning
för vårdnadshavare och elever
Yrkesutbildningarna ska präglas av nära
samarbete med näringslivet

Bättre service till företagen genom att
tillsätta en kontaktperson in till kommu
nen oavsett ärende
Göra s k trygghetsvandringar och
åtgärdsplaner för olika områden
Bygga nya miljöer där trygghetsfrågor är
i fokus
Utveckla otrygga miljöer till mer
”levande” områden
Arbeta för ett tryggt Täby genom utökat
samarbete med polis och ordningsvakter
Införa medborgarförslag
Införa en demokrativägledarfunktion
Införa en måltidspolicy och pedagogiska
skolgårdar med tillgång till naturen
Stöd till företag och föreningar för
lyckad integration

PRODUKTION: MODULMEDIA SVERIGE AB

Skapa parker vid nybyggnation
(ex Täby Park som får en stor park
rakt igenom området och flera mindre
sk fickparker)

