
Kommunens hemsida

gynnar majoriteten. Den

kritiken framförde oppo-

sitionsrådet Conny Fo-

gelström under årets sis-

ta debatt i fullmäktige

med anledning av att

pressmeddelanden från

moderaterna publiceras

på www.taby.se.

Apropå öppenhet i kommu-
nens information till med-
borgarna anmärkte Conny
Fogelström på vad som pre-
senteras på hemsidan. 

– MODERATERNAS press-
meddelanden publiceras på
Täby kommuns hemsida,
medan socialdemokrater-
nas pressmeddelanden
nekas publicering. Det finns
fler partier i kommunen än

moderaterna, sa Conny
Fogelström och ville ha svar
från kommunstyrelsens
ordförande Leif Gripestam
på hur väl det rimmar med
demokrati.

LEIF GRIPESTAM ville dock
inte ge sin personliga syn på
saken.

– Det finns
en genom-
tänkt strategi,
men om man
känner sig för-
orättad får
man kontakta
kommunika-
tionsavdelningen på kom-
munen, sa han.

Den senaste tiden har
bland annat moderaternas
förslag till budget och deras
nomineringar till nämnder-

na lagts ut på hemsidan.
Inga av de andra partierna
har fått lägga ut sitt materi-
al.

ENLIGT KATARINA WINELL, chef
på kommunens kommuni-
kationsavdelning, finns det
en enkel förklaring.

– Vi har lagt ut nominer-
ingar och annat som man
vet att det blir beslut på.

Hon menar dock att man
varit väldigt tydlig med vem
som är avsändare. Om in-
formationen inte kommit ut
skulle Täbyborna ha fått läsa
i DN eller SvD om vad som
är på gång. Det skulle ha gett
ett märkligt intryck, enligt
henne.

– Vi har försökt få bort
informationsglappet till in-
vånarna. Det här var en väl-

digt pragmatisk lösning i det
läget som var, säger Katari-
na Winell.

Har du förståelse för

kritiken?

– Självklart, därför öpp-
nar vi för en annan använd-
ning av hemsidan framöver.

DET INNEBÄR bland annat att
det är tänkbart att kommu-
nen i framtiden lägger ut fler
än majoritetens förslag.
Dessutom ska de politiska
partierna kunna länka till
sina egna webbplatser från
hemsidan, säger hon. 

Exakt hur utformningen
ska se ut är något hon vill
återkomma till.

TEXT&FOTO:
JOAKIM BRÖMS

joakim.broms@tdtidning.se

Oppositionsrådet Conny
Fogelström (s) tog upp
hemsidan under debatten
på det senaste fullmäkti-
gemötet i Täby.

OMSTRIDD HEMSIDA. Täby kommuns hemsida har flera gånger under hösten publicerat moderaternas pressmeddelanden, bland annat deras
budgetförslag, något som upprör oppositionsrådet Conny Fogelström (s).
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N Y H E T E R

Det ska inte bli en 

hyllvärmare eller ett

program med engångs-

insatser.

52-åring dömd för fiffel vid konkurs
TÄBY. En 52-årig man har dömts vid Södra Roslagens tings-
rätt för bokföringsbrott och oredlighet mot borgenärer.
Hans dataföretag i Täby sattes i konkurs i april 2003. Strax
innan överförde mannen 165 348 kronor från företaget till
sitt privata konto. Straffet blir villkorlig dom med samhälls-
stjänst på 100 timmar. Dessutom ska mannen stå för rätte-
gångskostnaderna på drygt 24 000 kronor. 

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

GGUUNNNNAARR OOOOMM om Danderyds
nya Näringslivsprogram.

Täbys hemsida får kritik
för att vara partiorgan
Bara moderaternas pressmeddelanden får utrymme

Intresse
för snabb
hjärthjälp 
i Danderyd
Flera centerpartister 

i Danderyd kommun vill

undersöka intresset av att

ha tillgång till defibrillato-

rer i kommunen. 

Enligt centerpartiets mo-
tion som behandlades på
kommunfullmäktiges möte
den 18 december ville de att
fullmäktige ska fråga id-
rottsföreningar och andra
organisationer som anord-
nar större evenemang om
de är intresserade av en bär-
bar defibrillator.

Den ska även se om det
finns intresse av att utbilda
personal samt beräkna vad
utrustningen och utbild-
ningen kan kosta. Kom-
munfullmäktige beslöt att
undersöka detta. 

ENLIGT MOTIONEN ska full-
mäktige föreslå ledningen
för Mörby centrum att de
tillhandahåller en, helst sta-
tionär, defibrillator. Mörby
centrums företagarförening
anser dock att de inte har till-
räcklig kunskap för att sköta
utrustningen och svårt att få
personal att ta ansvar för
den.

HELENA GOHDE
helena.gohde@tdtidning.se

Leif
Gripestam.

19-åring åtalad
för anlagd brand
TÄBY. En 19-årig man från
Täby har åtalats för att ha
bränt ner en lägenhet i Älv-
karleby där en 23-årig
mamma och hennes två
små barn bodde. 

Det skriver Gefle Dag-
blad. Enligt tidningen hade
kvinnan och mannen fått
kontakt med varandra på
nätet. Plötsligt en dag dök
19-åringen upp i Älvkarle-
by. 

Kvinnan försökte kasta
ut honom men han vägrade
att lämna hennes lägenhet.
19-årigen gjorde sexuella
närmanden och kvinnan
tvingades till sist att fly från
sin egen lägenhet. 

Då satte 19-åringen eld
på lägenheten. Ingen skada-
des i branden. Åklagaren
har yrkat på att 19-årigen
ska dömas till fängelse samt
att han ska betala 80 000
kronor i skadestånd till fas-
tighetsförvaltaren. 


