
Kommunalrådet Leif Gripes-

tam (m) ställer sig frågande

till en hel del av kritiken från

allianspartierna. Men han är

medveten om att det finns

några stridsfrågor där bor-

gerligheten inte har kom-

mit överens.

Moderaterna kan i kraft av
sin majoritet styra Täby
efter eget gottfinnande,
men det finns trots allt
en samsyn med de
andra borgerliga parti-
erna i flera frågor. Och
under våren har alli-
ansen varit överens
om mycket, betonar
Leif Gripestam (m).

– Det blir lite olika
koalitioner. För
översiktsplan och
infrastruktur är vi
tre partier (m, fp, kd
- red anm), men när

det gäller kundval och
valfrihet är vi moderater

ensamma, säger han.

I SLUTÄNDEN ÄR DET dock mo-
deraterna som har ansvar för
budgeten. Därför är det natur-
ligt att de också driver sin egen
politik, enligt Leif Gripestam,
som menar att det i grund och
botten handlar om ansvar. Nå-
gon koalition var inte aktuell
för mandatperioden eftersom
folkpartiet inte var intressera-
de, menar han. 

Däremot förstår han inte
kritiken om att de andra parti-
erna inte känner sig delaktiga.

– Vi har utökat ordförande-
beredningarna för att de
mindre partierna skulle få vara
med. Men om de känner att de
inte fått tillräcklig information
så måste vi åtgärda det på nå-
got sätt, säger Leif Gripestam.

Däremot avfärdar han be-
stämt att moderaterna

skulle ta beslut i sin
partigrupp innan
frågorna kom-
mer upp på bor-

det. 

Vidare menar Leif Gripe-
stam att de skillnader som har
framkommit i debatten rör frå-
gor där partierna var eniga om
sin oenighet redan när de skrev
under samarbetsavtalet. 

I vissa andra frågor är splitt-
ringen inte lika förutsägbar.
Det gäller exempelvis äldreom-
sorgen där folkpartiet tillsam-
mans med socialdemokraterna
har kritiserat moderaternas
hantering av bland annat
Tibblehemmet.

– Jag vet inte varför vi är oe-
niga i socialnämnden, men där
har vi en konflikt, säger Leif
Gripestam.

HAN BETONAR VIDARE att mode-
raterna inte alls har något prin-
cipiellt emot att driva verksam-
het i egen regi. Exempelvis är
han stolt över de egna skolorna.
Däremot anser moderaterna
att fler aktörer bidrar till ökad
konkurrens, och därmed högre
kvalitet. 

Enligt Leif Gripestam är en
annan positiv effekt av privati-
seringarna att Täby fått många
fler kvinnliga företagare.

Även i frågor där alla de bor-
gerliga partierna, utom cen-
tern, i huvudsak är överens –
som utvecklingen av Täby
centrum – finns det sprickor 
i fasaden. Folkpartiet har ex-
empelvis invändningar mot
avtalet med centrumägaren
Rodamco, som de anser får en
monopolställning när det gäl-
ler butikslokaler. 

MEN KOMMUNALRÅDET Leif Gri-
pestam försvarar avtalet.

– Vi tar ett helhetsansvar.
Det handlar om ett jätteavtal på
tre miljarder kronor och då får
man ge och ta. Vid en samlad
bedömning är det ett bra avtal
som inte kostar kommuninvå-
narna en krona, säger han.

– Ibland måste man våga ta
beslut för att det ska hända nå-
gonting.

JOAKIM BRÖMS
joakim.broms@tdtidning.se
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Den moderata majoriteten vill
bygga en skola på Näsa äng.

Förslaget har väckt protester
från de boende i området,
och Mats Hasselgren (fp)

tror att det finns bättre alter-
nativ.

Hanteringen av äldreomsor-
gen i Täby har väckt ont blod

och nyligen gjorde fp och s
gemensam sak när de kritis-
erade moderaternas utveck-

ling av kundvalsmodellen
inom detta område.

Samarbetsavtalet

”Vi fyra partier har en gemensam syn på grund-
läggande frågor som stram budgethållning och en
ekonomi i balans, tillväxt, utveckling, valfri-
het och satsningar på ökad kvalitet i kommunens
verksamheter.”

”Vi är överens om mycket men vi är också över-
ens om att vi inte är överens om allting.”

”Under mandatperioden kommer vi aktivt att in-
formera och föra en dialog med Täbyborna om vad
som händer i kommunen. Detta är särskilt ange-
läget när vi nu står inför en förhållandevis
händelserik period framför oss…”

S ALLIANS
Utdrag ur alliansens avtal från 21 november 2006.

”Man måste våga ta beslut 
för att det ska hända något”

ANDRA FRÅGOR
SOM SPLITTRAR:
■ Skattesänkningar
■ Musikskolan
■ Biblioteksfrågan
■ Satsningar på idrotten
■ Avtalet om Täby 

centrums expansion

  jämnt i många frågor. Folkpartisten Mats Hasselgren anser bland annat att
    bråttom med avknoppningar och nedskärningar.

Näsbyparks Tennisklubb

fortsätter att kämpa emot

Täby kommuns intentio-

ner att bygga en skola på

klubbens grusplaner vid

Näsa äng. 

Senaste vapnet i kam-

pen är ett gåvobrev date-

rat 1946.

– Det har alltid funnits ett

rykte om det här gåvobrevet.

En av klubbens medlemmar,

Charlotte Lindqvist, lycka-

des forska fram det i Härnö-

sand, berättar klubbchefen

Kenneth Bergbom.

Gåvobrevet, från den 11

maj 1946, stipulerar att bo-

laget Näsby Fastighetsaktie-

bolag överlåter knappt

25 000 kvadratmeter mark

till Täby kommun. Med re-

servationen att området en-

dast får nyttjas ”såsom bad-

plats och för annat fritidsän-

damål och skall hållas till-

gängligt, lika för alla, för all-

mänheten, särskilt inom

Näsbyområdena”.

– DET ÄR INTE HELT klarlagt att

våra banor ligger inom just

det här området men skulle

så vara fallet så går inte for-

muleringen i brevet att

missförstå, menar Berg-

bom.

Klubben har varit i kon-

takt med juridisk expertis

som klarlagt att om banorna

befinner sig på mark som

avses i gåvobrevet kan ingen

skola byggas

på tomten.

– U p p e n -

barligen ska

det finnas en

bilaga, troligt-

vis med tillhö-

rande karta,

som visar ex-

akt vad som avses, tillägger

Kenneth Bergbom.

Barn- och grundskole-

nämndens ordförande Sofia

Paulsson (m) känner till

gåvobrevets existens och

menar att kommunen själv-

fallet ska undersöka saken

närmare.

– Men jag tror inte att det

avser just den här tomten

utan snarare området när-

mare badplatsen.

En av de poli-

tiker som vill be-

vara tennisba-

norna på Näsa

äng, folkpartisten

Mats Hasselgren,

tycker också att

dokumentet mås-

te granskas or-

dentligt.

– Men det borde

vara lätt att hitta

platser som är bättre

lämpade för bygget. Det har

nog gått prestige i den här

frågan vilket är väldigt trist.

Näsbyparks Tennisklubb

arbetar nu vidare på två fron-

ter – dels med att klarlägga

vilken mark gåvobrevet av-

ser och dels med att ytterliga-

re stärka opinionen mot

kommunens byggplaner.

KENNETH BERGBOM framhål-

ler att tennisklubben är väl

medveten om hur viktigt det

är med tillräckliga skolor

men anser ändå att Täby

kommun forcerar fram ett

beslut som inte kan bli annat

än felaktigt.

TEXT&FOTO:

NICLAS KINDVALL

niclas.kindvall@tdtidning.se
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butik i 
entrum

DANDE

Gåvobrev kan räd

Gåvobrevet från 1946 är

det senaste vapnet i

kampen om Näsa äng.
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Christer
Trygg-Hansa

Nu ringer vi
alla våra

1,9 miljoner
kunder för att se 
till att ni är rätt 

försäkrade.

TÄBY. Det började brinna i

en tvättstuga i Näsbypark i

fredags eftermiddag. Vid

13.30-tiden kom larmet

från ett flerfamiljshus på

Fregattvägen. 

Det visade sig vara en

tvättmaskin som hade

börjat brinna och som or-

sakade rökspridning i

trapphuset.

Brandkåren kunde

snabbt få branden under

kontroll men rummen intill

tvättstugan fick lättare rök-

skador.

TÄBY. En insats med extra

butikskontrollanter i Täby

centrum i torsdags och fre-

dags ledde till flera polisan-

mälningar. Bland annat

togs en mamma och hennes

dotter på bar gärning när

de stal kläder från H&M för

1600 kronor. De hade även

varit inne i andra butiker

och stulit, visade det sig vid

en närmare kontroll. Två

14-åriga pojkar ertappades

när de stal saker från Clas

Ohlson för 700 kronor och

en 23-årig man när han stal

en flaska rom från System-

bolaget. 
Under fredagen ertappa-

des fem flickor i 14-års ål-

dern med att stjäla smink

och kläder i olika butiker. 

Tvättmaskin började brinna

Bygg en ny förskola vid

scoutkårens hus i stället

för på tennisbanorna vid

Näsa äng. Det förslaget

lyfter folkpartiet fram.

– Om man ser till fler

intressen än bara behovet

av skolor så är det en

mycket bättre lösning, sä-

ger kommunalrådet Mats

Hasselgren (fp). 

Majoriteten i barn- och

grundskolenämnden har,

som vi tidigare berättat, be-

slutat att bygga en ny skola

på tennisbanorna vid Näsa

äng. Men byggplanerna mö-

ter starka protester. Det är

inte bara tennisklubben,

som blir av med två av sina

banor, som har reagerat

utan även boende i området. 

– Jag tycker att det är ett

ofattbart beslut, de kunde

inte ha valt en sämre plats.

Vissa platser borde vara fre-

dade för exploatering och

ekonomiska intressen –

Näsa äng är en sådan plats,

säger Dick Holmgren som

är en av grannarna.

Platsen där skolan ska

byggas ingår i Täby kom-

muns grönplan som ett om-

råde med högt rekreativt

värde och Dick Holmgren

poängterar att det inte är ett

särintresse för dem som bor

i Näsbypark, utan ett allmä-

nintresse, att bevara unika

miljöer som Näsa äng. 

FOLKPARTIET HAR reserverat

sig mot majoritetens beslut.

Kommunalrådet Mats Has-

selgren tycker att det är oge-

nomtänkt. 

– Senast i december förra

året var det sagt att man

skulle hitta en permanent

lösning på den befintliga

Slottsparkskolan, sedan

ändrade moderaterna sig

och redan i februari togs be-

slutet att bygga på Näsa äng

istället. Det visar hur fort be-

slutet gått och hur slarvigt

den här frågan skötts, säger

han. 
Beslutet som i nästa steg

ska tas upp i kommunstyrel-

sen innebär att en ny skola

byggs på Näsa äng medan nu-

varande Slottsparksskolan

byggs om till förskola, med

minst fyra avdelningar, till

hösten 2009. Nya tennisbanor

ska byggas på annan plats.

– Det blir en rundgång

med tre omfattande projekt

– helt i onödan, säger Mats

Hasselgren. 

HAN MENAR ATT DET är fullt

möjligt att lösa det antal

skolplatser som behövs ge-

nom att renovera och bygga

ut Slottsparkskolan enligt

det gamla förslaget. Dessu-

tom ser folkpartiet en möj-

lighet att ordna nya försko-

leplatser i Näsbyparks

Scoutkårs hus som ligger på

samma A-tomt som tennis-

banorna. 
Att det är en så kallad A-

tomt innebär att kommunen

får bygga skola på tomten

utan att planen behöver änd-

ras. Söder om scouthuset

finns plats för en tillbyggnad

som skulle kunna utnyttjas

av en förskola. Det skulle

kunna ge två förskoleavdel-

ningar med 30-40 platser,

enligt Mats Hasselgren.

– JAG HAR VARIT i kontakt

med scoutkårens ordföran-

de Olov Lindfelt, han är po-

sitiv och tycker att det är ett

förslag värt att diskutera vi-

dare, säger han. 

För att få ytterligare plat-

ser föreslår folkpartiet ock-

så att kommunen ska titta

på möjligheten att starta en

ny förskola i området vid

Näsby slott, där en friskola

nyligen fick nya lokaler. 

Scouthus kan vara lösn
Fp vill se både skola och tennisplan

DANDERYD. I november för-

ra året räddades kapten To-

mas Hellgren ur havets vå-

gor när lastfartyget Finnbir-

ch förliste. 

I onsdags träffade han sin

livräddare – ytbärgaren Jo-

han Lindgren under ett se-

minarium för KY-studenter

vid Marina läroverket i

Stocksund.

Ytbärgaren mötte kapten i föredrag Mamma greps när hon stal kläder

Johan Lindgren och Tho-
mas Hellgren.
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VILL BEHÅLLA BANORNA. Mats Hasselgren och Kenneth Bergbom är överens om att det finns bättre platser för en ny skola 
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Täby Danderyd Tidning 
SÖKER PÅSKKÄRINGAR 

UPP TILL 13 ÅR!
Maila in en bild på ditt barn klädd som
påskkäring.
Skriv också barnets namn och ålder.
Bilderna publiceras HELT GRATIS 
i Täby Danderyd Tidning den 13/4.
Maila bild + bildtext till:
tavling@tdtidning.se
Senast den 10/4 vill vi ha påskkäringarna!

Vi åker snart till Blåkulla, Glad Påsk! 
önskar Lisa, Johanna och Erika. 

vi söker 

PÅSK-
KÄRINGAR!

-en riktigt bra lokaltidning!-

Deklarera via Internet, 
sms eller telefon 

och anmäl bankkonto!
Senast den 2 maj.

Då kan du få skatteåterbäringen redan före midsommar.

Nu börjar vi skicka ut årets inkomstdeklaration. 
Senast den 16 april ska alla ha fått den i sin brevlåda. 
Deklarera så tidigt som möjligt. Om du dröjer kan det 
finnas risk att du får köa i telefonen eller på Internet. 
Läs mer i informationen du får med blanketterna. 
Där står allt du behöver veta.

Skatteupplysningen: 0771-567 567 • www.skatteverket.se

PÅSK-

REA!

på byxor, tröjor och skjortor

70% 
RABATT

Upp till

Gäller så långt lagret räcker och utbudet kan variera mellan butikerna.

TÄBY. Den 28 mars firade

Täby närsjukhus sina första

10 år med speciellt inbjud-

na och buffé. 

Filippa Reinfeldt, lands-

tingsråd och Täbybo, fick

tillsammans med bland

andra Lena Hofsberger, vd

för Aleris AB och verksam-

hetschefen Robert Kristi-

ansson en uppvisning av

verksamheten.

– Här i Täby har framti-

dens sjukvård redan fun-

nits i tio års tid. När-

sjukvården på Täby när-

sjukhus kompletterar och

avlastar slutenvården på

akutsjukhusen, säger Ro-

bert Kristiansson, i ett

pressmeddelande.

På Täby närsjukhus har

Täbyborna tillgång till spe-

cialistläkarmottagning,

dagkirurgisk verksamhet,

hörselrehabilitering och

röntgen.

Filippa Reinfeldt firade 10-åringen Täby närsjukhus

ISPADDLING. Snart är ka-
jaksäsongen här. Fri-
luftsfrämjandet i södra
Roslagen är redan på
gång trots att isen ännu
inte har hunnit smälta.

Folkpartiets alternativa

lösning skulle också innebä-

ra att tennisbanorna blir

kvar på Näsa äng och ten-

nisklubbens chef Kenneth

Bergbom är mycket positiv

till förslaget.

– Vi är en av Täbys störs-

ta föreningar med över 1 000

medlemmar och det har

känts oerhört märkligt att

det inte skulle finnas några

alternativ till att bygga just

på våra banor. Det här visar

att det går att hitta lösningar

som är bättre för alla inblan-

dade, säger han.

KENNETH BERGBOM hoppas att

den politiska majoriteten är

öppen för att lyssna på för-

slaget. 
– Hittills har intresset för

att diskutera olika lösningar

varit obefintligt, vi får verkli-

gen hoppas att det blir bätt-

re, säger han. 

TEXT&FOTO:

SARA MALMHEDEN

sara.malmheden@tdtidning.se
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n på  tennisbanornas bekostnad. 
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Vem har gjort mest för

barns rättigheter i värl-

den? Igår röstade alla ele-

ver i årskurs 1-6 på Va-

saskolan i Danderyd på

vilken kandidat de tycker

förtjänar 2007 års Global

Friend's Award. 

Kön till valurnan har ringlat

lång hela förmiddagen och

klass 6 LG som sköter röst-

ningen har fullt upp. De har

också varit ute i klasserna

och föreläst om de tre kandi-

daterna. Varje år får elever

på 20 000 skolor runt om i

världen rösta och det finns

tre kandidater att välja mel-

lan: Cynthia Maung som

driver en klinik i Burma där

över 200 000 flyktingar, de

flesta barn, får gratis vård,

Inderjit Khurana från Indi-

en som driver skolor för fat-

tiga barn som måste jobba

och Betty Makoni från Zim-

babwe som kämpar för unga

flickors rättigheter att inte

bli utnyttjade. 

– VI HAR LÄRT OSS att alla barn

inte har det lika bra som oss,

säger Rebecca Vejdemo, en

av sjätteklassarna som håller

i röstningen.  

Vinnaren får en stor sum-

ma prispengar till sitt fort-

satta arbete, och får hämta

priset ur Drottning Silvias

hand. 

TEXT&FOTO:

MOA MELINDER

redaktion@tdtidning.se

Sofie Butler (i grå huvtröja) röstade på Betty Makoni.

”Det hon har gjort är viktigt”.

Elever säger sitt

T&D 3 april 2007.

Kennneth

Bergbom.
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Bli medlem i Täbys mest centrala bana. 

Vi fi nns ett stenkast från buss och tåg i Täby Ky
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Gamla banan

expanderar!

Misstänkt drograttfylla slutade i träd

TÄBY På lördagskvällen klockan 19 inträffade en singel-

olycka då en bilist skulle svänga ut på Löttingevägen från

Prästgårdsvägen men körde i stället rakt över korsningen

och in i ett träd. 

Föraren klämdes fast och fick skäras loss. Polisen miss-

tänkte drograttfylla och blodprov på föraren togs senare på

Karolinska sjukhuset dit han fördes.

Lugn Valborg
– Valborgshelgen var rela-

tivt lugn. Det var lite ung-

domar ute och en del fylleri,

men ingen behövde tas om-

hand. Lite slagsmål, men in-

get allvarligt, säger Lennart

Persson på Täbypolisen.

■ Fp och s reserverade sig på

socialnämnden den 25 april

mot besluten att avknoppa 

■ Det nystartade företaget

Vårdstyrkan AB – grundat av

tre chefer inom äldreomsorgen

k ta över Al-

STRIDER MOT LAGEN 

rågasätts

Men för att garantera att

vårdföretagen verkligen le-

vererar det som de har lovat

b höver kontrollen förstär-

öre och testa gränserna
 kommun. ”Moderaterna experimenterar med de äldre” säger Wiklund Jörgensen.
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De är ute på juridiska

tassemarker.
Tjuvar klättrade in genom fönster

DANDERYD. När en person kom hem i fredags förmiddag

såg denne att två män sprang ifrån villan på Kraftvägen.

Polisen larmades och sökte efter gärningsmännen med

hundpatrull, men utan resultat. De hade tagit sig in genom

ett öppet fönster på övervåningen och sökt igenom huset,

men lämnat tomhänta.

– De blev väl störda, säger Lennart Persson, Täbypolisen.

Har du nyhetstips? Ring T&D: 08-544 817 80, 

eller maila: nyhetstipset@tdtidning.se.
CARIN WIKLUND JÖRGENSEN (FP),

har åsikter om moderaternas sätt att

hantera äldreomsorgen i Täby.

Kritiken tilltar mot hur

moderaterna hanterar

äldreomsorgen i Täby.

Även folkpartiet proteste-

rar mot flera beslut.

– Moderaterna experi-

menterar med de äldre.

De vet att de är ute på ju-

ridiska tassemarker, sä-

ger Carin Wiklund Jör-

gensen (fp). 

Carin Wiklund Jörgensen

(fp) och socialdemokrater-

nas ledamot i socialnämn-

den, Ulf Brynell – som T&D

skrev om i förra numret –

anser att besluten om såväl

avknoppningen av Allégår-

den som planerna för

Tibblehemmet saknar stöd i

lagstiftningen. Något som

de återkommer till med ef-

tertryck flera gånger. 

Carin Wiklund Jörgensen

kommer därför att begära så

kallat kommunalbesvär.

– JAG VILL ATT LÄNSRÄTTEN

ska upphäva beslutet, efter-

som jag anser att det är olag-

ligt, säger hon.

Ulf Brynell instämmer. 

– Det handlar om etiska

principer. Nu lämnar man

över verksamheten till pri-

vata vårdgivare utan tävlan.

Man kan inte själv hitta på

reglerna, säger han.

Båda menar att konkur-

rensen sätts ur spel. Täby

kommun ger, enligt dem,

därmed kraftiga konkur-

rensfördelar till vissa företag

på andras bekostnad. Exem-

pelvis ska Medihem AB, ett

dotterbolag till Carema, få

driva äldreboendet i den nya

tillbyggnaden till Tibble-

hemmet. 

kritiken som rör Täbys mo-

dell med kundval är att kom-

munen inte har några avtal

med de privata entreprenörer

som utför omsorgen. I stället

auktoriserar kommunen de

olika utförarna. I förra num-

ret av T&D menade Ulf Bry-

nell att det gör vårdtagarna

mer eller mindre rättslösa. 

THOMAS NILSONNE, moderat

ordförande i socialnämn-

den, avfärdar dock den kri-

tiken och menar att Täby

kommun i slutändan alltid

har ansvaret för äldreoms-

orgen. Kommunen gör

dessutom årliga utvärder-

ingar för att säkerställa kva-

liteten. Men den förklaring-

en köper varken Carin Wi-

klund Jörgensen eller Ulf

Brynell. Auktorisationen är

inte så detaljerad att det

tydligt framgår vad som in-

går i utförarens ansvar, me-

nar de.

– Vi har inte några styr-

medel. Vi har bara ansvar.

Auktorisationen är bara på

tre sidor. Det kan man jäm-

föra med den tjocka luntan

vid en upphandling, säger

Carin Wiklund Jörgensen. 

UNDER SAMTALETS GÅNG in-

stämmer de båda kritikerna

ofta in i varandras resone-

mang. Utöver den allvarliga

invändningen att dagens

tillämpning av kundvals-

modellen saknar lagstöd,

kritiserar de: otillräckliga

beslutsunderlag för av-

knoppningar och en ovilja

att utveckla vården i kom-

munal regi. 

– Jag uppfattar att mode-

raterna inte är intresserade

av verksamheten som sådan.
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Äldrevården i Täby if
Carin Wiklund Jörgensen

(fp): Det är som på dagis

I snart sex år har Täby till-

sammans med Danderyd

haft ett kundvalssystem

inom äldreomsorgen. 

Lagstiftningen har

Angående lagligheten i

systemet hänvisar social-

chefen Lisbeth Sämå till att

det således inte finns något

överklagande som tyder på

l ift

stämma? Tjänstemän eller

politiker och företagare som

ser behov av förändringar,

säger Lisbeth Sämå.

Behöver man inte följa la-

att bristen på avtal försvårar

för kommunen att garante-

ra omsorgens omfattning

och kvalitet. Tvärtom me-

nar Thomas Nilsonne att

auktoriserade företag går

k ll t ti

Nilsonne (m): Någon måste gå f
KRITISKA. Ulf Brynell och Carin Wiklund Jörgensen är eniga i kritiken mot hur moderaterna hanterar äldreomsorgen i Täby   
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