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N Y H E T E R

Jag står mitt i den 

ideologiska myllan 

mellan konservatism 

och liberalism, och det tror jag

är bra för Täby.

Pojkar greps för bilinbrott
TÄBY. Tre pojkar i 15-års åldern greps av polis
på Radarvägen i Hägernäs i tisdags natt. Poj-
karna försökte bryta sig in i en bil. En person
som bodde i närheten såg händelsen och lar-
made polisen. Pojkarna greps i närheten av
platsen en stund senare. 

Har du nyhetstips? Ring T&D: 08-544 817 80, 
eller maila: nyhetstipset@tdtidning.se.

LLEEIIFF GGRRIIPPEESSTTAAMM placerar
sig själv ideologiskt.

Gripestam lovar sä
Det är bråda dagar för

Täbys nya kommunalråd.

I ytterligare en knapp

vecka är Leif Gripestam

kvar på sin gamla tjänst

som borgarrådssekrete-

rare i Stockholm, samti-

digt som han försöker

sätta sig in i sin nya roll. 

Han kan dock redan ut-

lova skattesänkningar på

40 till 60 öre.

En kvart efter utsatt tid dy-
ker en märkbart stressad
Leif Gripestam upp i dörr-
öppningen till sammanträ-
desrummet. Om en stund
ska han åka från Täbys kom-
munhus. Då ska han ta itu
med sina andra uppgifter
som borgarrådssekreterare 
i Stockholms stad.

– Det är hektiskt just nu.
Jag är ansvarig på sekrete-
rarnivå för tillsättningen av
de 400 platser i Stockholms
kommun som moderaterna
har fått, säger Leif Gripe-
stam och sätter sig ner vid
bordet.

SAMTIDIGT SKA han lägga
fram budget och verksam-
hetsplan för Täby kommun.
Budgeten för 2007 är precis
klar, och i går presenterades
förslaget.

– Vi sänker skatten med
40 till 60 öre. Det finns ut-
rymme för det. Inte under
nästa år, men någon gång
under mandatperioden, sä-
ger Leif Gripestam.

Han berättar vidare att
tillväxtfrågor och en stram
ekonomisk hållning är de
centrala delarna i budgeten.
Ett kommunalt vårdnadsbi-
drag ska också införas så fort
riksdagsbeslutet kommer.

VI SITTER I samma rum som
när T&D intervjuade Filip-
pa Reinfeldt efter valet. Då
satt Leif Gripestam som
pressansvarig bredvid det
dåvarande kommunalrådet.
Nu är ljuset på honom. 

Med tanke på Filippa Re-
infeldts popularitet kan
man tycka att det är en
otacksam uppgift. 

– Det går naturligtvis inte

att efterträda Filippa. Jag
kan inte plocka upp hennes
mantel, utan får försöka
göra det på mitt eget sätt, sä-
ger han.

Var det lätt att tacka ja?

– Det var det. Jag har va-
rit borgarrådssekreterare i
tolv år för Carl Cederskiöld
och Kristina Axén Olin, och
vet precis hur spelreglerna i
politiken fungerar. Stadshu-
set är en fantastisk plantsko-
la för att lära sig det politis-
ka hantverket. Så jag känner
mig trygg i min erfarenhet.

När han tar över ordfö-
randeklubban i Täby – for-
mellt sett efter fullmäktige-
mötet den 27 november –
blir det dock ingen kursänd-
ring på politiken. I stället ska
han fortsätta att leda kom-
munen på den inslagna vä-
gen. Mot expansion och ut-
veckling.

– VI MÅSTE expandera för att
få fler skattebetalare i kom-
munen, annars kommer vi
att få problem med en vård-
boom längre fram. 

– Då måste Täby Centrum
utvecklas. Trafiksituation är
ohållbar och tillfartsvägarna
är underdimensionerade.
Det är ett jätteprojekt, säger
Leif Gripestam.

I planerna ingår förutom
nya tillfartsvägar också ett
parkeringsgarage under jord.

2030 SKA Täby ha 80 000 in-
vånare och 20 000 nya ar-
betsplatser. Täby Centrum 
i alla ära, men den enorma
ökningen av antalet arbets-
platser i kommunen ska
huvudsakligen skapas i Ar-
ninge. 

I dag har kommunen
60 000 invånare. Det inne-
bär att antalet jobb inom
Täbys gränser ska bli lika
många fler som hela befolk-
ningsökningen. I första
hand tror Leif Gripestam att
jobben kan komma inom
tjänstesektorer som handel
och IT. Några tillverknings-
industrier blir det inte tal
om.

ARNINGE HAR potential och
det finns gott om mark att
exploatera. 

– Det kan bli ett regionalt
centrum i den bemärkelsen
att människor åker dit från
Norrtälje, Österåker och
Vallentuna, säger han.

Men för att Täbys expan-
sion ska fungera behöver
också infrastrukturen hänga
med. Där menar Leif Gri-
pestam att det finns mycket
att göra. Busstrafiken och
Roslagsbanan måste ut-
vecklas. 

PÅ LÄNGRE sikt finns det för-
hoppningar om Roslags-
pilen – som ska knyta ihop
hela nordostsektorn från
Norrtälje till Stockholms
central. Mer akut är dock att
åtgärda flaskhalsar på E18:

– Där får vi föra diskus-
sioner med Vägverket. Det
är orimligt att det blir ett lås
vid Lahäll varenda morgon
där människor får sitta i
köer. På något sätt måste vi
bredda vägen där.

Men över Vägverket har
dock Leif Gripestam inte så
mycket inflytande. Däremot
har han och moderaterna 53
procent av rösterna bakom
sig och därmed egen majori-
tet i Täby. Men han vill ändå
vara ödmjuk och få med sig
allianspartierna.

– DET ÄR väldigt viktigt. Det
finns ingen anledning att
gräva ner sig i skyttegravar.
Vi är överens om valfriheten
och näringslivets utveckling. 

Oppositionen får också
nya förutsättningar. Inför
den här perioden utökar
man antalet ledamöter 
i samtliga nämnder. 

Men sedan vänsterpartiet
åkte ur och centern kom in
har vänsterkanten blivit
svagare.

– Ett problem för opposi-
tionen är att så många är
nöjda med hur verksamhe-
ten bedrivs här i kommu-
nen. Det är inte kaxigt me-
nat, bara ett konstaterande,
säger Leif Gripestam.
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Till skillnad från Filippa

Reinfeldt så har Leif Gri-

pestam fört en mer ano-

nym tillvaro i Täby under

senare år. 2002 lämnade

han sin plats i fullmäktige.

Kristdemokraten Per Carls-
son har dock haft kontakt
med honom nyligen och
han är mycket positiv.

– Våra förhandlingar
med moderaterna har han
skött på ett utmärkt sätt.
Han har varit lyhörd och vi-
sat förståelse för småparti-

erna och att de ska få insyn 
i arbetet, säger Per Carlsson
och syftar på allianspartier-
nas överläggningar.

ENLIGT HONOM

har samtalen
präglats av
samförstånd.
Dessutom har
moderaterna
avstått en av
sina ersättar-
platser i kom-
munstyrelsen till miljöpar-
tiet. 

Rolf Öberg (mp) bekräf-
tar att de fått ett informellt
löfte. Han hoppas att Leif
Gripestam som ordförande
kommer att vara ödmjuk
och lyssna in vad de andra
partierna tycker i olika sak-
frågor. Däremot tror han
inte att det blir någon kurs-
ändring med honom vid
rodret.

Oppositionsrådet Conny
Fogelström (s) är av samma
åsikt:

– Politiken i Täby har ald-
rig handlat om några nya

”Han har varit lyhörd och visat

Täbys nya kommunalråd tar sats 
för att fullfölja den inslagna vägen

VILL EXPANDERA. Leif Gripestam kommer att fortsätta jobbet med att få Täby att expandera kr

FFöödddd:: Ulricehamn.
ÅÅllddeerr:: 43.
FFaammiilljj:: Omgift, Fru och två
söner, Truls, 9 år och
Theo, 4 månader.
BBoorr:: Ella gård, ”Bara två
minuter från kommun-
huset”.
UUttbbiillddnniinngg:: Gymnasie-
skola, ”Därefter har jag
gått den långa vägen inom
politiken”.
FFrriittiiddssiinnttrreesssseenn:: Musik,
matlagning ”Jag är ett
stort fan av Allt om mat”,
Friskis & Svettis ”Har var-
it medlem i 15 år och går
dit två gånger i veckan”
och politik.
SSeennaasstt lläässttaa bbookk:: ”En bio-

grafi över Winston
Churchill av en engelsk
journalist, minns inte
namnet”.
MMuussiikk:: Blues och blues-
rock, som John Lee Hook-
er, Van Morrison, ZZ Top
på 70-talet och Pink
Floyd.
KKaarrrriiäärr iinnoomm mmooddeerraatteerrnnaa::
Leif Gripestam har varit
aktiv inom moderaterna
sedan 1978. Sedan 1982
har han jobbat på heltid
inom partiet. Han har
bland annat varit borgar-
rådssekreterare åt Carl
Cederschiöld och Kristina
Axén Olin, samt presschef
för Bo Lundgren.

FÖDD I ULRICEHAMN

Conny 
Fogelström.
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