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Varför är du
liberal?

Carin Wiklund Jörgensen (L)

Lars Bergström (L)

Lars Bergström. Mycket stor frihet un-
der mycket stort personligt ansvar.
Den ekonomiska friheten utan klåfingrig 
överbeskattning och överreglering ger 
fria och starka medborgare.

Den sociala friheten med vilken vi 
får uttrycka vår tro, åsikter och läggning 
stärker människors integritet.

Friheten genom ökad kunskap och 
utbildning ger oberoende och självgåen-
de medborgare.

Stor frihet kräver stort ansvar från in-
divider och stat. Vi behöver ett starkt för-
svar och stark polismakt för att garantera 
människors säkerhet Vi behöver Europas 
bästa lärare som i en statlig skola garan-
terar kunskap, lärande, lugn och ro.

Carin Wiklund Jörgensen. Jag avskyr 
när man sätter sig på andra människor. 
Liberalism utgår från respekt för och 
omsorg om varje människa, från alla 
människors lika värde. Vi ska ta hand om 
varandra och ge varandra förutsättningar 
att leva ett bra liv. 

Utbildning, kultur som litteratur, 
musik och vetenskap är viktigt för männ-
iskans växande, frihet och livsglädje. Vi 
behöver ständigt vidga vårt vetande. Det 
finns inte några genvägar till ett bättre 
samhälle.

För att förhindra all form av makt-
missbruk låter liberaler varken näringsliv, 
staten eller enskilda människor ensamma 
styra.

Först och främst gör 
vi det genom att driva 
igenom vår politik och 
våra förslag. Ibland är 
det också nödvändigt 
att balansera andra 
partiers inflytande och 
säga nej till förslag som 
vi liberaler inte kan 
acceptera.

I Täby handlar ofta den 
politiska debatten och stri-
den bland de ledande po-
litiska partierna om synen 
på mångfald och valfrihet, 
två liberala honnörsord. Vi 
Liberaler menar att mång-
fald berikar och tillför Täby 
och Täbyborna värde samt 
utvecklar vår kommun. Vi 
ser gärna många olika for-
mer av utförare inom Täbys 
olika verksamheter. Inom 
skola, kulturskola och om-
sorg vill vi se både kom-
munala och privata aktö-
rer, och gärna med olika 
och kompletterande verk-
samhetsinriktning. Kom-
munen blir också en bättre 
kravställare när även kom-
munen bedriver en egen 
verksamhet inom området. 
Mångfald är lika viktigt när det gäller bostads-
utbudet. Vi bejakar olika upplåtelseformer för 
bostäder; bostadsrätter, vanliga hyresrätter och 
kooperativa hyresrätter. Ju fler olika utförare 
och upplåtelseformer desto bättre! 

Andra partier ser det annorlunda. De menar 
att merparten av all verksamhet skall vara kom-
munal. Kommunen ska inte heller avhända sig 
kontroll och styrning. De är i grunden också skep-
tiska till privata entreprenörer, även om företagen 
bedriver en bra och  effektiv verksamhet som upp-
skattas av Täbyborna. 

Det finns också partier som helst bara ser 
privata alternativ. Även om det inte sägs rakt ut 

Hans Ahlgren (L), kommunalråd och grupp ledare 
för Liberalerna i Täby och Camilla Ifvarsson (L), 
kommunalråd och ordförande i Barn- och grund-
skolenämnden.

så ligger ”avkommunalisering” nära till hands 
som ett outtalat mål i sig.

Vi liberaler säger att vi gör Täby bättre 
och det gör vi genom att värna verklig mång-
fald och valfrihet. Vi har ingen förutfattad 
uppfattning eller mening om vilken form el-
ler lösning som är bäst – det avgör Täbyborna 
och den kvalitet som levereras.
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Liberalerna har länge arbetat för fler kultur-
satsningar i Täby. Bland annat drev vi frågan 
om mer resurser till Tibble Teater och en sats-
ning på biblioteken i Täby. Vi har även drivit 
frågan om att renovera bibliotekshuset och 
göra det till ett kulturhus – detta blir nu verk-
lighet. Med kulturhuset får Täby en kulturell 
mötesplats för såväl yngre som äldre. Kulturhu-
set kommer att inrymma huvudbiblioteket och 
stora delar av Täby kulturskola. Snart öppnar där 
även Esplanad, en jämställd mötesplats för och 
med gymnasieungdomar.

Kulturhuset kommer även vara en viktig del 
i utvecklingen av kulturskolan. Vi ser kultursko-
lan som en chans för varje barn att få upp ögo-
nen för nya möjligheter och nya tankesätt. Kul-
tur, oavsett om det är musik, teater eller konst, 
öppnar upp barns kreativa sida och får de att 
tänka i nya banor. Vi vill att fler barn ska få möj-
lighet att uppleva detta. Vi menar att hela Täby 
kulturskola behöver utvecklas. Kulturskolan ska 
hålla hög kvalitet och i högre grad samarbeta 
med grundskolor, grundsärskolor och andra 
kulturföreningar i Täby. 

Kulturen i Täby har länge, i Liberalernas 
tycke, varit eftersatt och bortprioriterad. Un-
der de kommande åren kommer vi välkomna 
många nya invånare till Täby och då är det vik-
tigt att vi visar upp vår kultur. Vi har påbörjat 
arbetet med en satsning på kulturen i Täby och 
vill fortsätta det arbetet. Såväl kulturskolan som 
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Täby är mer en ett köpcentrum
olika kulturföreningar berikar Täby på olika 
sätt och vi är övertygade om att kulturhuset är 
en viktig pusselbit i arbetet att göra Täby till 
en kulturkommun.
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Camilla Ifvarsson (L), ordförande Barn- och 
grundskolenämnden.

Liberalerna i Täby anser att det är viktigt att 
alla skolor håller hög kvalitet och är trygga 
platser som inspirerar och motiverar varje 
elev. Vi anser att alla ska ha valfriheten att välja 
den skola som passar en bäst. Den valfriheten 
står nu på spel när regeringen vill att införa 
ett vinsttak för fristående skolor. Detta skulle 
försvåra för de privata aktörerna i Sverige och 
i Täby. Vi tycker att det är fel. Liberalerna står 
upp för alla skolor, oavsett utförare. Det viktiga 
är inte om utföraren är privat eller kommunal 
– det viktiga är att varje skola har en hög kva-
litet som stödjer varje elevs utveckling.

Släng förslaget om vinsttak i 
papperskorgen

Täby har idag en av Sveriges bästa utbild-
ningsresultat både på grundskolenivå och på 
gymnasienivå. Samtidigt är vi den kommun 
som har flest privata aktörer i landet. Påståen-
det att kvalitet och vinst är motpoler till var-
andra blir därmed svårt att förstå. Problemet 
är att det finns skolor som inte lyckas med 
sitt uppdrag, och de finns både bland privata 
och kommunala skolor. Täby har prioriterat 
att arbeta för ett väl fungerande systematiskt 
kvalitetsarbete som granskar och följer upp 
de kommunala skolornas resultat. Så länge 
skolor håller hög kvalitet är det inte politi-

Täby har idag en av Sveriges bästa utbildningsresul-
tat både på grundskolenivå och på gymnasienivå.
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Robert Stopp (L), ordförande Kultur- och fritids-
nämnden.

Parkteatern var tillbaka i Täby i somras och ”The 
Visitors” hyllade ABBAs låtskatt.

kens uppgift att besluta om hur de fördelar 
sina resurser. 

Regeringens förslag är ett slag mot alla duk-
tiga privata aktörer, alla lärare som arbetar i 
dessa och mot alla de tusentals elever som av 
olika skäl har valt just en fristående skola. Vi 
behöver fortsätta arbeta för en likvärdig skola 
som håller hög kvalitet och som ger alla elev-
er samma förutsättningar att lyckas. Därför 
uppmanar vi regeringen att slänga förslaget i 
papperskorgen där den hör hemma och istället 
främja kvalitetsskapande åtgärder som ökar lik-
värdigheten bland landets skolor.

Ulf Schyldt (L), vice ordförande i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden.
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Täbyborna förtjänar länets 
bästa äldreomsorg

Man måste kunna åldras med värdighet i Täby, 
våra äldreboenden måste hålla hög kvalitet och 
det ska finnas olika realistiska boendealternativ 
för dem som inte längre vill eller kan bo kvar i 
sitt gamla boende.

De senaste åren har vi liberaler i Täby drivit 
och genomfört parboendegarantin, en effekti-
vare tillsyn och kvalitetsuppföljningar på vård- 
och omsorgsboenden. Tack vare vår medverkan 
har även en dietist och en demenssjuksköterska 
anställts i kommunen. Vidare fick vi igenom an-
läggandet av ”Sinnenas trädgård” på Ångaren, 
ett av våra särskilda boenden. De satsningar 
som gjorts är bra men vi är inte nöjda – vi vill 
mer och detta är en i högsta grad prioriterad 
fråga för oss Liberaler i Täby!

Vi liberaler driver på för att Täby ska nå målet 
om länets bästa äldreomsorg. För att nå dit vill 
vi bland annat ta tag i följande:

• Flera av våra särskilda boenden har eftersatt 
underhåll och måste skyndsamt rustas.

• Korttidsboende, ska kunna erbjudas inom 
kommunen. Vi ska ta väl hand om våra äldre.

Vi vill även satsa på fler och bättre seniorboen-
den. Skälen är följande:

• Det är en utmärkt boendeform som kan bry-
ta ensamhet och förenkla aktiviteter för äld-
re på ett naturligt och enkelt sätt.

• För många äldre som vill flytta till ett lämpli-
gare boende är det inte möjligt att köpa en 
bostadsrätt för många miljoner. Det måste 
finnas plats på seniorboenden och med hy-
resrätt för de som så önskar.

Självklart ska alla våra seniorboenden ha ge-
mensamhetsutrymmen och olika gemensamma 
aktiviteter ska stödjas. Det finns boenden i Täby 
i dag som fungerar mycket bra – låt dem bli mo-
dell för våra nya boenden.

I grunden handlar det om den självklara 
utgångspunkten om att kunna leva livet hela 
livet!
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Gunnel Allard, vice ordförande Socialnämnden. Örjan Winkvist (L), Socialnämnden.
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Vi är många som vill ha ett mer 
liberalt Täby – vill du vara med?

Den 9 september, med exakt ett år till nästa val, 
hade Liberalerna i Täby valupptakt på Nygårds 
värdshus med ett 50-tal engagerade medlemmar 
på plats. Valfrågor, valplan och kommunikations-
strategi diskuterades livligt under trevliga former. 
Vår partiledare Jan Björklund höll ett inspireran-
de tal om politiken på riksplanet, svarade på frå-
gor och anslöt sedan till den avslutande lunchen.

Vi är ett starkt gäng som rustar oss för en viktig 
och spännande valrörelse. Vill du vara med?

Fyra sätt att bli medlem:

1. SWISHA 50 kronor till 
123 148 12 41
I meddelanderutan skriver du ”m” följt av 
hela ditt personnummer och din mejl-
adress.

2. HEMSIDAN: 
www.liberalerna.se/bli-medlem

3. MEJLA oss: info@liberalerna.se
4. RING: 020-53 53 53
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Har du ideer eller synpunkter?
Är du intresserad av att delta i 

höstens referensmöten?
Maila oss, taby@liberalerna.se
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Nej till NIMBY 
i Norrort

När frågan om att bygga bostäder 
kommer upp, tenderar det att vara så 
att de allra flesta kan enas om två saker. 
Det första är att det behöver byggas 
bostäder, och det andra är att de helst 
ska byggas någon annanstans. Den här 
inställningen att det absolut ska få byg-
gas men inte just här, är oerhört skadlig 
och både försvårar och fördröjer de så 
oerhört nödvändiga byggprojekten. Den 
här NIMBY-attityden (not in my backyard) 
måste förändras.

Bostadsfrågedebatten är inte bara ett 
abstrakt samtal om siffror över kötid, 
utan är i själva verket en fråga som i allra 
högsta grad berör varenda person. Även 
om just du kanske har en egen bostad 
och inte behöver oroa dig för dig själv; 
hur ser det ut med barnen? Vart ska 
de flytta någonstans när det inte finns 
bostäder? Hur ser det ut med integratio-
nen i hela det samhälle vi är en del av? 
Vad händer när ambitiösa och talangfulla 
ungdomar väljer att studera och arbeta i 
andra länder för att de inte orkar med de 
bostadsförhållandena som råder här? 

En stor del av ansvaret ligger förstås på 
högre instanser och reformer behövs. 
Men även den enskilde medborgaren 
har ett ansvar, eller åtminstone en möj-
lighet, att förbättra situation lite på egen 
hand. När nya projekt planeras är mång-
as reflexmässiga reaktion att direkt börja 
fundera på överklagan. Lokaltidningar är 
fyllda av insändare om hur all nybygg-
nation och förändring bara är ett stort 
elände. Boende gör allt i sin makt för att 
stoppa nya projekt. Få saker kan förena 
grannar så mycket som rykten om att det 
ska byggas i närheten. Resultatet blir att 
projekt stoppas, minskas eller ges upp. 
Glädjen och lättnaden sprider sig och 
så var det inte så mycket mer med det. 
Men kvar står folk utan någon bostad. 
Även att signalera mot lokala besluts-
fattare att man tycker bostäder ska få 
byggas är ett viktigt steg som påverkar. 

Bostäder är en fråga om både möjlighet 
och frihet för alla. Det här är inte ett pro-
blem som bara berör andra någonstans 
långt borta, utan detta är en fråga som 
både angår och berör varenda en, där 
vi alla också kan försöka göra något för 
att bidra. Vi i LUF Täby- Danderyd säger 
därför tydligt nej till NIMBY i norrort.

Trafiksituationen är en mycket aktuell Täbyfråga. Täby växer, bilarna blir fler och köerna är 
långa i exempelvis Skarpäng och Täby kyrkby på både morgnar och eftermiddagar. Kollek-
tivtrafiken är ännu inte fullt utbyggd så många av oss tycker att det är både nödvändigt och 
smidigast att ta bilen. Samtidigt vet vi att vi måste ställa om våra resvanor för att långsiktigt 
värna vår livsmiljö. Hur ska vi bäst hantera denna målkonflikt och behovet av omställning på 
kort och lång sikt?
Vad tycker du?
Vi vill gärna höra din åsikt.
Hör av dig, maila taby@liberalerna.se, dina åsikter. Vi tar tacksamt emot alla synpunkter vi kan få.

Vad tycker du om 
trafiksituationen i Täby?

Det är alltför många bilar på våra gator och 
vägar och det börjar bli alldeles för trångt. Just 
nu sker förändringar när det gäller trafik och 
hur vi ska transportera oss. Men för att få till 
en beteendeförändring så måste det finnas 
fler attraktiva sätt att resa än med bilen som är 
minst lika effektiva.

Då gäller det att det fattas kloka beslut. Be-
slut som leder till lösningar som förbättrar tra-
fiksituationen och leder till lika bra eller bättre 
lösningar för den enskilde. Det handlar om 
att skapa trygga och gena stråk av gång- och 
cykelvägar så att barn och ungdomar på egen 
hand kan ta sig till sina skolor och fritidsak-
tiviteter. Att fler väljer att cykla till närmaste 
hållplats eller station för att ta sig vidare med 
pålitlig kollektivtrafik. Att fler väljer att cykla 

Trafiksituationen i Täby 
måste på sikt bli hållbar 

Mats Nordström (L), vice ordförande i Stadsbygg-
nadsnämnden.

till sin arbetsplats även om den ligger lite läng-
re bort. Det gäller att kollektivtrafiken är effek-
tiv och punktlig och att det är lätt att ta sig till 
viktiga målpunkter i Täby.

Trafiken måste också fungera i Täbys cen-
trala delar, där den idag är tät. Med en ny 
trafikstrategi, utbyggd inomkommunal kol-
lektivtrafik och en fortsatt utbyggnad av cy-
kelvägnätet kommer det att leda till en bättre 
trafiksituation. Lika viktigt är att våra utbygg-
nadsområden som exempelvis Täby Park och 
Roslags Näsby nu utformas så att fler kan bo, 
arbeta och ta del av service i sitt närområde. 

Vi vill göra allt för att du som idag i hu-
vudsak väljer bil, ska känna att det finns bra 
alternativ att välja mellan. Vårt mål är en bra 
framkomlighet och effektiva färdsätt för Tä-
byborna.

I Täby Park prioriteras gång, cykel- och kollektivtrafik.
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