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Ertappad med fingrarna i färgburken

TÄBY. En känd klottrare greps vid halv tio-tiden på lördagskväl-

len på bar gärning. Det var en väktare som uppmärksammade
den 18-åriga pojken när han klottrade på ett elskåp i Gribbylund.
Pojken greps och polis kallades till platsen. Pojken släpptes på
kvällen men kommer att kallas till förhör vid ett senare tillfälle.
Polisen beslagtog fyra sprayburkar och en mindre mängd narkotika.
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Populärt ”klotterplank”.

”Täby går
i bräschen
för frihetsreform”

- NYSKAPANDE SEDAN 1938 - STÖRST PÅ TRÄGOLV Öppettider:
mån-fre: 9-18
lördagar: 10-15
söndagar: stängt
www.linoleumkompaniet.se

Debatten blir ofta alldeles
för svartvit. Den tydliga
gränsen mellan rätt och
fel som kritikerna av
kundvalssystemet hänvisar till, finns inte, enligt
Thomas Nilsonne (m).
Som ordförande i socialnämnden beklagar Thomas
Nilsonne att Carin Wiklund
Jörgensen avgår som ledamot.
– Hon var väldigt duktig
och jag har uppskattat henne
även om vi har olika åsikter.
Hon har kommit med
många kloka infallsvinklar,
säger Thomas Nilsonne.

info@linoleumkompaniet.se

Lokala föreskrifter om avfallshantering
i Danderyds kommmun
Tekniska kontoret ska ta fram nya lokala föreskrifter om avfallshanteringen i
Danderyds kommun. I avfallsföreskrifterna kan enskilda, fastighetsinnehavare
och verksamhetsutövare se vilka skyldigheter de har när det gäller att ta hand om
avfallet och vad som är kommunens ansvar.
Samrådstid 1 oktober t.o.m 12 november 2007.
Tid och plats för samrådsmöte meddelas senare.
Handlingarna ﬁnns på Information Danderyd, Mörby centrum samt på
kommunens hemsida www.danderyd.se/renhallning
Synpunkter lämnas senast 12/11 2007 till Tekniska kontoret, Box 74, 182 11 Danderyd eller e-post: celeste.ganga@danderyd.se. Frågor besvaras av Celeste Ganga
Parada, telefon 568 912 39.
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MEN SAMTIDIGT menar han att
hennes kritik är allt för
svartvit. När det gäller till exempel systemet med kundval ﬁnns det inga entydiga
regler.
– Problemet här är att vi är
inne på mark
där inte ens
lagstiftaren
vet vad de vill.
Vi går i bräschen för en
frihetsreform. Thomas
Han menar Nilsonne.
vidare att om
besluten med Allégården
och Tibblehemmet hade varit uppenbart olagliga så
hade länsrätten beviljat inhibition (det vill säga besluten
hade stoppats i avvaktan på
dom). Men det har inte inträffat.
Thomas Nilsonne motsätter sig kraftfullt att Täby
skulle syssla med olagligheter.
– Däremot kan vi driva
lagstiftaren mot att uppdatera lagstiftningen.

Rådmansgatan 27
tel: 08-522 321 00
fax: 08-522 321 08

protest
för revolution
I båda fallen menar Carin
Wiklund Jörgensen att moderaterna väljer att bryta
mot såväl lagen om offentlig
upphandling som EU-direktiv.
– De tror att de kan utforma världen hur som helst för
att de har 53 procent. Men
riksdagen ändrar lagarna,
det kan inte Täby göra.
ordförande Thomas Nilsonne (m) har
deklarerat att man ibland
måste går före för att lagstiftningen ska utvecklas (T&D 4
maj 2007). En inställning
SOCIALNÄMNDENS

som gör Carin Wiklund
Jörgensen upprörd.
– Det är straffbart att göra
så medvetet, säger hon.
Nilsonne menar dock att
politiker inte har några sådana krav, de gäller bara
tjänstemän.
lämnar socialnämnden behåller hon dock
en fot i lokalpolitiken: Hon
sitter fortfarande i kommunfullmäktige. Tidigare
ordföranden i kultur- och
fritidsnämnden Lars Thunberg tar över hennes plats
i socialnämnden.
NÄR HON NU

TEXT&FOTO:
JOAKIM BRÖMS

joakim.broms@tdtidning.se

Ska man inte ändra lagen
först, innan man inför ett
nytt system?
– Då skulle vi ha kundval
år 2045 i Täby, och då skulle
jag redan vara död, säger
Thomas Nilsonne.
Om kritiken att moderaterna varit för tysta i nämnden hänvisar han till att mötena tidigare har tagit alltför
lång tid.
Därför har inte debatter
haft högsta prioritet.
– Sedan är det så att mycket av debatten sker i fullmäktige.
JOAKIM BRÖMS

joakim.broms@tdtidning.se
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RABATT
:

Klipp ut och ta med kupongen till butiken nu!

För prenumeration: www.hemtrevligt.nu

Ordinarie butikspris 20 kr

Du får 5 kr i rabatt när du köper
Sveriges nya veckotidning
Hemtrevligt i butik

Ditt rabatterade pris: 15 kr. Kan ej kombineras med
andra erbjudanden. Kupongen gäller t o m 31/12 2007.
Inlöses av Kuponginlösen AB.

Namnunderskrift

9 956301 300503

socialnämnden är att hon anser att besluten strider mot

