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TäbyLiberalen

Integration 
är vägen framåt 
Täby är en kommun som allt mer visar an-
svarstagande i en svår tid, där människor 
flyr för sina liv från länder där situationen 
är fruktansvärd. 

I en sådan situation hör vi i Sverige 
starka röster om att begränsa invandringen, 
ID-kontroller och begränsa möjligheterna 
för människor att söka vård. Att anledningen 
till att allt fler flyr är krig, mördande och 
tortyr verkar inte ha sjunkit in hos förslags-
ställarna.

Liberalerna i Täby 
förnyar i ledningen
Hans Ahlgren, kommunalråd sedan förra  
årsskiftet, har valts till ny grupp ledare 
för Liberalerna i Täby samt till vice 
ord förande i kommunstyrelsen. Camilla  
Ifvars son, ordförande i barn- och grund-
skolenämnden, är nytt kommunalråd på 
50 procent. Liberalerna i Täby är nu-
mera i kommunstyrelsen representerade 
av de tre kommunalråden Hans Ahlgren, 
Jan-Åke Gunnarsson och  Camilla Ifvars-
son samt Eva Strand, vice ordförande i 
socialnämnden, Mats Nordström, vice 
ordförande i stadsbyggnadsnämnden 
och nyinvalde Robert Stopp, ordfö-
rande i kultur- och fritidsnämnden. 
Förändringarna beror på att Eva Witt-
bom har valt att lämna alla uppdrag 
 efter att ha varit engagerad i Täbypo-
litiken under 14 år. Läs mer om hen-
nes erfarenheter på sista sidan.

Öka andelen förskollärare i förskolan

En likvärdig skola fri från kränkningar

Utveckla möjligheterna till vuxenut-
bildning

Ge förutsättningar för en fortsatt god 
utveckling för Åva gymnasium

Se till att Täby får en äldreomsorg med 
högsta kvalitet

Bästa möjliga kvalitet genom en bra 
balans mellan privata och kommunala 
verksamheter

Förverkliga ”Kultur och fritid – vision 
2020”. Läs mer på nästa uppslag. Läs 
mer på nästa uppslag

Som Liberaler i Täby vill 
vi särskilt arbeta för
Fler och billigare hyresrätter för 
studenter och unga

Vi vill genomföra en markanvisnings-
tävling där den byggherre vinner som 
utfäster sig att bygga till den lägsta bo-
stadskostnaden. Vi vill också utvärdera 
möjligheterna till tomträtt.

En varsam utveckling av Näsby slott
Där vi behåller slottsparkens karaktär och 
utvecklar området med bl a äldreboende.

Ett rekreationsområde i Ullnabacken
Vi vill få till en rekreationsanläggning för 
alla årstider. Skidåkning utför och på läng-
den under vintern. Under sommaren kan 
vattensport, mountainbike och andra akti-
viteter bli möjliga. Ett spännande tillskott 
för närboende, Täbybor och andra.

”Omtaget” i kraftvärmefrågan skall 
säkra bra och miljövänlig värme- och 
energiförsörjning för Täby

Skapa bra förutsättningar för våra nya 
Täbybor när det gäller språk, skola, 
boende, aktiviteter och arbete

fortsättning sidan 3. •

Camilla Ifvarsson är nytt kommunalråd och Hans 
Ahlgren ny grupp ledare för Liberalerna i Täby.

Hans Ahlgren
Var med och drev motståndet mot ”av-
knoppningen” av Tibble gymnasium och 
bidrog till att göra rikspolitik av frågan. Jag 
ifrågasatte behovet av ett stort kraftvärme-
verk i Hagby, vilket bidrog till att det blev 
ett ”omtag”. 

Jag tror på individens möjligheter, främjan-
det av mångfald, marknadsekonomi och ett 
socialt ansvar. För mig är Liberalerna det 
parti som bäst förenar dessa värden. Jag tror 
också det ligger mycket i Aristofanes ord: 
”Det är bäst att du engagerar dig i politik, 
annars är risken stor att du styrs av dårar!”

Jag känner en stor glädje över att som 
gruppledare få vara med och driva liberal 
politik i Täby!

Camilla Ifvarsson
Jag har varit aktiv i politiken inom Folkpartiet 
och nu Liberalerna sedan början på 2000-talet. 
Är sedan januari 2015 ordförande i barn- och 
grundskolenämnden. Blev under studietiden 
på Lärarhögskolan intresserad av lärande och 
kunskap i olika sammanhang och har också 
disputerat om lärande i organisationer. 

Öppenhet och mångfald är två viktiga led-
ord för mig. Det är viktigt att vi skapar för-
utsättningar för alla individer att ta tillvara 
sina förmågor och att utvecklas.

Tycker du att
 det verkar spännande? 

Bli medlem på: 
www.liberalerna.se/bli-medlem

Internationella 
kvinnodagen

Statsminister Nils Edén, 
liberal, genomdrev allmän 

och lika rösträtt för 
kvinnor och män 1921.



Aldrig har det byggts så mycket i Täby 
som det görs nu. Täby inväntar många nya 
medborgare och kommer i många år fram-
över att befinna sig i ett expansivt skede. 
Kulturen är då viktigare än någonsin.

Våra kultur- och fritidsaktiviteter består 
idag bland annat av ett aktivt föreningsliv 
inom idrott, konst och kultur. Vi vill att det 
även i framtiden ska finnas kultur- och fri-
tidsaktiviteter som når alla våra medborgare.

Vi Liberaler har därför som mål att göra 
kultur och fritid än mer tillgängligt och pu-
blikt för Täbys invånare. Vi behöver mark-
nadsföra de aktiviteter som erbjuds. Vi ser 
också kultur- och fritidsfrågorna som möj-
ligheter att skapa möten mellan människor. 
Det är viktigt att alla Täbybor, gamla som 
nyblivna, får möjlighet att delta i traditio-
ner, ta del av historia och kulturarv samt bli 
välkomnade i olika miljöer.

Vi tror att det genom kultur- och fri-
tidsaktiviteter finns möjlighet att skapa det 
”innanförskap” som människor så väl be-
höver. Otaliga exempel visar att spontana 
kontakter i klubbar och föreningar är viktiga 
för att integrationen ska kunna fungera och 
utvecklas på ett bra sätt, vilket bidrar till 
att man skall kunna känna stolthet för sin 
kommun. Vi vill skapa fler publika utrym-
men där kultur och fritid ger meningsfulla 
tillfällen för möten mellan människor.

Liberalerna i Täby har tagit fram ett 
visionsdokument för Täby Kultur och 
Fritid – 2020, som visar våra ambitioner 
för framtiden. Detta skulle kunna vara 
Täby om fyra år.

Täbys kulturhus vid Täby torg påminner 
allt mer om kulturhuset vid Sergels Torg
med utställningshall, huvudbibliotek,  musik- 
skola, ung teater, föreningsgård samt 
Café 90. I hörsalen är det konserter och 
 föreställningar. Den nya entrén vid Espla-
naden har ökat tillgängligheten betydligt.

Tibble teater drivs av en oberoende 
 organisation och av riksteaterföreningen som 
tillsammans med kommunen arrangerar 
fyra gästspel på hösten och vintern. Tibble-
skolans musicalföreställningar i april körs 
som vanligt på teatern. Under maj månad 
är det dansfestival med Täbys tre danssko-
lor.  Teatern har också Sveriges största live-
biosalong där det en gång i månaden visas 
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Kultur och fritid – vision 2020

by får besökarna en inblick i hur Täby växte 
fram under 1900-talet. Nationella hög tider 
som Valborg och Midsommar firas här.

Karby gård är Täbys kulturhistoriska cen-
ter. Här är också startpunkten för Runrikets 
vandringsled runt Vallentunasjön. Täbys 
lajvare har sitt fäste på Karby gård. Estrids 
museum finns i Hönshuset. I huvudbyggna-
den har Täby Konstnärer och Täby Konst-
hantverkare sina utställningar. Två av Täbys 
körer använder lokalen som replokal. Kul-
turskolans elever har sina konst- och skri-
varläger på gården under sommaren. Varje 
månad är det konserter och konstutställ-
ningar. Ett vandrarhem är under planering.

opera eller teater från någon av världens 
opera- eller teaterhus. Varje år arrangeras 
också ett e-sports (dataspel) evenemang.

Täby har ett huvudbibliotek med generösa 
öppettider och åtminstone tre ytterligare 
filialbibliotek med biblioteket i Näsbypark 
som förebild. I Arninge-Ullna, Täby Kyrk-
by, och Roslags-Näsby planeras nya mötes-
platser/nya bibliotek.

Livesändningar, teater, e-games och konserter samsas på Tibble teater.

Rönninge by och Skavlöten. Infarten 
från Arninge är öppnad sedan länge vilket 
har ökat tillgängligheten till Täbys frilufts-
område kring Rönningesjön. Skavlöten är 
centrum för längdskidåkning, terränglöp-
ning, swimrun och orientering. I Rönninge 

Täby torg påminner allt mer om kulturhuset 
vid Sergels Torg.

Täby torg är nu den mötesplats som det en gång var tänkt.

Täby friluftsplan har givit bättre spår och 
leder samt en friluftsanläggning.

Här på Karby planeras ett vandrarhem.



2 3

Det går inte att med enkelhet stänga 
våra gränser och sedan tro att konse-
kvenserna blir obefintliga. Resultatet blir 
att fler oskyldiga människor dödas. En 
del av ansvaret ligger i våra händer.

I ett läge där allt fler människor flyr 
till Sverige behövs det en ökad satsning 
på integration i våra kommuner. En väl 
fungerande integration leder till att fler 
nyanlända människor kan komma in i 
samhällsgemenskapen. 

Det pratas mycket om bostäder och 
utbildning som en väg till integration. 
Visst är det extremt viktigt att fler kan få 
tillgång till bostäder och vi alla vet att 
utbildning är vägen bort från utanförskap. 
En viktig faktor till en lyckad integration 
som ofta glöms bort i debatten är kultur- 
och fritidsaktiviteter. 

• fortsättning från sidan 1. 

Integration är vägen framåt 

I dag anordnar ambitiösa idrottsklub-
bar och kulturorganisationer aktiviteter 
för nyanlända, som ger möjlighet för 
dessa att känna samhörighet och att 
känna sig välkomna i samhället. En ökad 
samhörighetskänsla bidrar till en lyckad 
integration, då det ger möjlighet både för 
de som redan bor här och för de nyan-
lända att utbyta erfarenheter med var-
andra. Därför bör också extra satsningar 
genomföras på kultur- och idrottsområ-
det i kommunerna. Sådana satsningar är 
investeringar för framtiden, som bidrar 
till en bättre och snabbare integration. 
Idrott och kultur skapar mötesplatser för 
samhällets alla människor och samlar 
dem i gemensamma intressen. Därför bör 
också kommunerna satsa inom dessa 
områden och bidra till de organisationer 
och föreningar som arbetar för att inte-
grera människor som flytt till Sverige. 

Integration handlar inte bara om att de 
som flyr från krig och oroligheter ska få 
möjlighet att komma in i samhället som 
de flytt till, utan det handlar också om 
att vi, alla i vårt gemensamma samhälle, 
ska få möjlighet att utbyta lärdomar med 
varandra. Integration är inte bara till för 
flyktingar, det är till för hela samhället. 

En misslyckad integration är inte bara 
ett hårt slag mot människor i samhället 
som är i behov av stöd för att komma 
bort från utanförskap och in i gemen-
skap, utan det är också en förlorad möj-
lighet att ta lärdom och erfarenheter från 
varandra, för alla i samhället.

Johannes Sjölund, ordförande i LUF 
Täby-Danderyd.

Täbys utomhusbad har uppgraderats vad 
gäller badsäkerhet och trivsel.

Robert Stopp, ordförande i Kultur- och fritids-
nämnden.

Ullnabacken är länets högsta åretruntan-
läggning med skidor utför och på längden 
under vintern. Under sommaren samsas 
bl a vattensport, mountainbike och skärm-
flygning.

Täbys har sex utomhusbad i Näsaäng, 
Hägernäs, Ängsholmen, Skavlöten, Rösjön 
och Mellansjö. Baden har de senaste åren 
uppgraderats vad gäller badsäkerhet och 
trivsel. Vid Hägernäs och vid Ängholms-
badet finns badvärdar. Rösjöbadets grill-
plats har utökats med regnskydd och här 
samlas många ungdomar. Intresset för fri-
tidsfiske har fortsatt att öka.

Den nya simhallen vid Rospiggen har 
kommit på plats till glädje för allmänhet 
och simklubben.

Huvudbiblioteket i Kulturhuset har söndags-
öppet och filialer finns i attraktiva lägen

Gymnastiken och innebandyn har fått 
”egna lokaler”. Friidrotten har sin elit-
träning och sina tävlingar i Sollentuna, med-
an huvudverksamheten bedrivs på Tibble-
vallen och på den nya friplassen i Vallatorp. 
Innebandyn har sina elitmatcher i det 
upp rustade Sportcentrum samt i den nya 
 Hägerneholmshallen.

IK Frej spelar sitt femte år i Superettan 
och Täby FC spelar i Elitettan. Vägen in till 
 Vikingavallen blev klar för två år sedan och 
publiksiffran ökar ständigt.

Det här är några av de idéer som vi 
 Liberaler driver för framtidens Täby.

Musik, teater, dans och konst har många elever 
och utövare i Kulturskolan.



Personlig frihet

Vi liberaler talar ofta och engagerat om den 
personliga friheten. Friheten att leva sitt liv 
efter sina egna val och att förverkliga sig 
själv oberoende av vilken bakgrund man 
har när det gäller t ex etnicitet, religion, 
ekonomisk status eller sexuell läggning. 
Men den friheten är alltid förenad med och 
begränsad av hur det egna valet påverkar 
andra. Så länge jag väljer att spela musik 
i mitt eget hem på en volym som inte stör 
mina grannar, har ingen med att göra om 
jag lyssnar på Bach eller Twisted Sister. 
Men om jag mitt i ett stadskvarter eller i 
en radhuslänga öppnar alla fönster, place-
rar konserthögtalare där och sedan avnju-

ter mitt musikval på högsta möjliga volym, 
då blir det naturligtvis en helt annan fråga. 
Det inser nog alla.

Men hur är det då med rätten att fira 
det nya årets intåg med fyrverkerier och 
smällare? Uppenbarligen upplevs detta av 
väldigt många som en självklar del av den 
personliga friheten.

När man har sett alla bilder som dyker 
upp regelbundet efter nyårsfirandet, av ton-
åringar som har hållit i en smällare någon 
tiondels sekund för länge eller av barn som 
har haft oturen att stå i vägen för en studs-
ande raket, borde man kanske börja undra. 
Media har rapporterat om hussar och mat-
tar till hundar, katter och fåglar som finner 
för gott att ta in på hotell över nyårsnat-
ten för att inte deras husdjur ska gripas av 
panik. I år har de vanliga redovisningarna 
förstärkts av bilder av utbrunna hyreshus 
och av dräktiga kor som skenat i panik 
över isfläckar, brutit benen och därför måst 
avlivas. Är detta en naturlig och accepta-
bel konsekvens av den personliga friheten 
att fira nyåret efter eget val? Eller är det ett 
intrång i andras liv och frihet som vi borde 
ta avstånd ifrån? För många flyktingar, som 
ofta har flytt hit med sina barn för att und-
gå bombkrevaderna i krigets Syrien eller 

Afghanistan, måste dessutom det massiva 
ljudet av våra fyrverkerier väcka obehagli-
ga minnen av sådant som de hade hoppats 
kunna få lämna bakom sig.

Kan det möjligen tänkas att vi i fort-
sättningen skulle kunna enas om att 
fira nyår på ett värdigare och mer hän-
synsfullt sätt med t ex eldar i stället för 
smällare? Eller till och med att vi, när ovä-
sendet har tystnat, skulle kunna nöja oss 
med att lyssna på nyårsklockornas klang?

Täby sticker ut bland Sveriges kommuner. 
Här gör eleverna goda skolresultat. Många 
driver företag. Nyanlända svenskar kommer 
relativt snabbt in i egen försörjning. Aktivi-
tetsnivån i föreningslivet är hög. Allt detta 
är tecken på att många tar vara på livs-
chanserna. Att många äldre och behövande 
är nöjda med den omsorg som erbjuds är 
också ett tecken på att mycket fungerar bra 
i Täby. 

Täbyborna är vana att ta egna initiativ 
och att leva utifrån ett personligt engagemang. 
Som liberal politiker är det för mig en grund-
sten att bidra till att ge förutsättningar för att 
alla ska kunna ta ansvar för sina egna liv.  

Det finns alltid utmaningar och frågor 
att utveckla inom en kommun. Idag är det 
flyktingmottagandet och tillväxten som står 
högt på agendan. 

Liberalerna i Täby behövs för att 
kommunen ska fortsätta utveckla den 
goda livsmiljön. Ingen ska behöva vara 
ensam. Det ska vara lätt att träffa andra 
människor och kunna utöva sina intres-
sen. Bibliotek, trygga och lättillgängli-
ga friluftsområden, idrottsanläggningar, 
parker och strandpromenader är mycket 
av det vi värnar utöver bra skolor, barn- 
och äldreomsorg, cykelvägar mm. Täby 
är ju så mycket mer än ett köpcentrum! 

Vi kan vara glada över att vi lever i 
ett öppet samhälle där orden är våra blan-
ka vapen. Vi löser problem och tar oss an 

utmaningar i demokratisk ordning med 
transparenta beslut.

Jag vill uppmuntra alla som har idéer 
om hur vi kan förbättra vår kommun att 
också engagera sig politiskt. Det kan vara 
på olika nivåer. Du kan bara vara medlem 
i ett parti och påverka de politiker du sym-
patiserar med. Du kan själv ställa upp som 
kandidat för ett parti och ingå i någon 
politiskt styrd kommunal nämnd. Då får du 
möjlighet att lära dig mer om utbildning, 
social omsorg, stadsbyggnad eller kultur- 
och fritidsfrågor. Du får direkta möjligheter 
att påverka hur kommunen lägger upp och 
finansierar samhällsservicen. Har du vidare 
ambitioner och blir invald i kommunstyrel-
sen får du dessutom ansvar för kommunens 
styrning på en övergripande nivå. 

Täby – en liberal kommun i täten
– Erfarenheter och reflektioner från Eva Wittbom som kommunpolitiker

Eva Wittbom

Det har varit utmanande, stimulerande 
och roligt med politiken under alla år, men 
nu måste jag välja väg, förklarar Eva. På 
Stockholms universitet är jag föreståndare 
för Akademin för ekonomistyrning i staten 
och vi har lyckats få så många forsknings-
uppdrag att det inte längre går att dela upp 
arbetstiden. Vi ska bland annat forska om 
Trafikverkets styrning i rollen som sam-
hällsutvecklare och om Arbetsförmedling-
ens förändringsresa. På det sättet kommer 
jag även i fortsättningen att verka för ett 
ännu bättre samhälle! Det känns också 
gott att kunna lämna över till ett så kompe-
tent team med Hans Ahlgren i spetsen som 
säker ställer starka liberala krafter för Täby-
bornas bästa, säger Eva Wittbom.

Själv tillbringade jag närmare fyra timmar 
av nyårsafton med en darrande terrier i knät 
säger Jan-Åke Gunnarsson, kommunalråd.


