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Man hotade kvinnlig hundägare med kniv
DANDERYD. En kvinna i Danderyd har gjort

en anmälan till polisen om olaga hot. När
kvinnan rastade sin hund på Kevinge golfbana kom en man gående över fältet. Hennes hund sprang mot mannen men stannade en bit ifrån honom. Mannen började
skrika och vifta med armarna och kvinnan

skyndade sig dit för att koppla hunden.
Hon bad om ursäkt och mannen började gå
igen. Men efter några steg vände han sig
om, tog fram en kniv och sa att ”nästa gång
sticker jag kniven i hunden”. Kvinnan har
lämnat ett signalement på mannen som är i
50-års åldern.
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raftigt – både befolkningsmässigt och i antalet arbetsplatser.

moderater. Det är gammal
högerpolitik man har fört
här med skattesänkningar
och privatiseringar.
HAN KOM själv
in i fullmäktiMats Hasge samtidigt selgren.
som Leif Gripestam slutade, så han har
aldrig jobbat ”med eller mot
honom”.
En av dem som har personlig erfarenhet av att job-
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t förståelse för småpartierna”
ba med Leif Gripestam är
Mats Hasselgren (fp). De
har båda suttit i barn- och
grundskolenämnden under
den gångna perioden.
– Vi har väl haft våra duster genom åren, säger han.
Enligt Mats Hasselgren
har dock Leif Gripestam
jobbat längre i kommunpolitiken än Filippa Reinfeldt
som har störst erfarenhet
från landstinget.
MEN DET ÄR mer som skiljer de

två moderaterna åt:

–Han har mer temperament och är litet snabbare
till beslut. Litet mer rastlös,
hetsig eller hur man nu ska
säga. Filippa Reinfeldt har
varit mer eftertänksam och
försiktig, säger han och
tillägger att det kan ha med
rollen som kommunstyrelsens ordförande att göra
också.
Hur Leif Gripestam kommer att sköta arbetet i sin nya
roll som Täbys ledande politiker får framtiden utvisa.
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