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Höstens viktigaste accessoar (20 kr)

Det nya Rosa Bandet är designat 

av Carin Rodebjer. Tanken är att 

varje år ge Rosa Bandet en ny 

design, så att det blir roligare att 

köpa. (Ett gammalt band gör ingen 

nytta.) Förra året fi ck bröstcancer-

forskningen många miljoner 

kronor tack vare er som köpte 

Rosa Bandet. Köp det i år igen så 

vi kan forska vidare för att rädda 

ännu fl er liv. Du hittar det på 

Lindex, Apoteket, Pressbyrån, 

ICA, Scandic, SEB och Synsam. 

Vi tänker besegra cancer. 

Vill du vara med?

m uppsägning
till Kista

tidsoptimismen
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företagen. I år invigdes eve-
nemanget av kommunalrå-
det Filippa Reinfeldt som
där hon for fram på mässan
var mer eller mindre exalte-
rad över mässans karaktär.

– Täby är Stockholms-
regionens Gnosjö. Det är
kanske en sanning med mo-
difikation men det är så man
känner när man är här, säger
hon.

Under sitt tal till företa-
garna under den gemen-
samma lunchen passade
hon i sitt anförande på att
tala sig varm för Täby
kommuns ambition att växa
och på sikt bli 80 000 in-
vånare. 

Här kommer den lokala

företagsamheten bli viktig,
enligt Reinfeldt.

– Där tror jag att ni har
mycket att bidra med. Ni vet
hur era företag ska växa på
plats.

GNOSJÖANDA VAR DET. Täby
företagarträff vill växa, men
just nu sätter lokaliteterna
stopp. Därför sneglar orga-
nisatörerna Lars-Gunnar
Börjesson, Leif Wrenkler
och Gerhard Makowsky på
just Gnosjö. 

Där har ett liknande
arrangemang nämligen
flyttat utomhus. Centrala
delar av samhället stängs av
och företagarna tar plats. 

Så även om det inte är

Gnosjöanda i Täby så finns
det möjligheter att präglas
ännu mer av den småländ-
ska bygden i framtiden.

TEXT&FOTO:
DANIEL LÖFSTEDT

daniel.lofstedt@tdtidning.se

■ Företagarna i Täby delade
under dagen ut tre priser.

■ Årets företagare: 
Städbolaget i Täby AB.

■ Årets Övertagare: 
Uno Larsson och son
plattsättning AB.

■ Årets nya företagare: 
ABC skoltröjor AB.

UTMÄRKELSER

Jag har inte lovat att

jag inte ställer upp 

i valet 2010.

Riksdagsledamoten GGUUNNNNAARR AANNDDRRÉÉNN
kanske ställer upp i valet till Danderyds
kommunfullmäktige – nästa gång.

Täby utbildar i Spanien
TÄBY. Täby kommun satsar på anhörig-
vård. Den 23 oktober reser tio anhörig-
vårdare till Torrevieja i södra Spanien på
en veckas utbildning, skriver taby.se. Ut-
bildningen är en ny stödform och ett led i
kommunens satsning på anhörigvård.


