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nyheter

SL varnar om
trängseltopp

STOCKHOLM Tillhör du dem
som åker t-banans gröna
linje och blir stående inklämd
längst bak? Nu vill SL och
MTR minska trängseln genom
tips på bra tåg i rusningen via
affischer, informationsblad
och speciella tidtabeller.
– Vi vill visa när rusningstopparna är och vilka tåg som
är hårdast belastade så att
man lättare kan planera sin
resa, säger Åsa Elm, kommunikationschef på MTR.
Ett tips är att kliva på någon
av mittvagnarna där det ofta
är rymligare.

Tvärbanan
stängs av
i sommar
STOCKHOLM Stora delar av

tvärbanan är stängd under
perioden 23 juni –17 augusti.
Orsaken är förberedelser för
tvärbanans förlängning till
Solna station samt underhållsåtgärder, meddelar SL.
Spåren slits och särskilt
hårt slits de där bilar kör,
enligt SL. Delar av rälsen
behöver därför bytas ut.
Vid Alviks station kommer
plattformen att byggas om så
att resenärer ska slippa korsa
spåren vid byten. På sträckan
Gröndal-Alvik går tvärbanan
under hela sommaren.

Tre småpartier tar upp
kampen om väljarna
Tre partier utmanar de
styrande i Täby om platserna i kommunfullmäktige efter valet.
I år ställer Piratpartiet
upp med fyra kandidater
på sin lista.

Nu har alla partier som kommer
att ställa upp i kommunalvalet
fått lämna in sina valsedlar till
Valmyndigheten.
I år är det tre partier som utmanar om platserna i kommunfullmäktige i Täby.
Vänsterpartiet stället upp med
sex kandidater på sin valsedel
medan Sverigedemokraterna utökar från förra valets två, till fyra
namn på listan i år.
En nyhet i år är också att Piratpartiet vill komma in i Täbys fullmäktige.
i Täby
och har ungefär 40 medlemmar,
ställer upp med fyra kandidater.
Partiets ordförande i Täby är
43-årige Kent Fillpu från Gribbylund. Han står högts upp på listan.
– Vi tycker att det behövs alternativ på områden som rör mänskliga rättigheter, integritet och rätt-

Partiet, som är nybildat

Väljarna utser
61 ledamöter
w Fullmäktige består av 61
ledamöter som väljs vart fjärde
år.
w Nuvarande mandatperiod består fullmäktige av 26
Moderater, 18 Folkpartister, 8
Socialdemokrater, 4 Miljöpartister, 3 Centerpartister och 2
Kristdemokrater.
w De flesta ledamöter är fritidspolitiker med vanliga jobb.
Källa: Täby kommun

Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Piratpartiet hoppas få sitta
med i kommunfullmäktige efter valet i höst.
Foto: åsa sommarström

en till ett privatliv, säger han om
varför partiet ställer i kommunalvalet.
Piratpartiet tycker att lagstiftningen i Sverige har blivit för
mycket styrd av moral och att
människor i stället borde ges rätt
att bestämma mer själva.
Om partiet röstas in i fullmäktige i Täby kommer man framförallt
att fokusera på en fråga.
– Ökad integritet. Exempelvis
mer personal än kameraövervak-

ning i äldrevården och att människor inte ska registreras mer
än nödvändigt. Vi är inte intresserade av att revolutionera kommunen men vill ha inflytande
i integritetsfrågor och hoppas att
kunna förändra i ett par frågor.
Vänsterpartiet
563 röster – 1,36 procent av rösterna i kommunen – men kom
trots det inte in i fullmäktige.
Frågan är hur stora chanser ett

I valet 2010 fick

CASALL STORE
TÄBY CENTRUM
TEL: 08 545 817 11

litet och nyetablerat parti i Täby
då har att knipa något av de 61
mandaten.
– Vi räknar med att vi behöver
ungefär tusen röster för att få ett
mandat och det är inte omöjligt.
Jag tror att vår chans ligger mycket i att Moderaterna nog kommer
att fortsätta styra efter valet, oavsett hur det går. Det innebär att
folk har råd att ge oss en chans att
påverka i de här frågorna.
l Emma Kirkhoff
emma.kirkhoff@mitti.se
tel 550 553 51

ÖPPETTIDER:
MONDAG-FREDAG
LÖRDAG-SÖNDAG

10:00-20:00
10:00-18:00

VÅRERBJUDANDE PÅ
KONDITIONSMASKINER
Kom in till oss på Casall Store i Täby Centrum och få
professionella råd om din träning. Just nu har vi flera fina
erbjudanden på konditionsmaskiner med fri hemleverans.
hemleverans

Casall Treadmill 600+

9995:(17995:-)
FRI HEMLEVERANS

Casall X400 Crosstrainer
Ordinare pris 6495:-

3995:-

Casall Treadmill 600+
Robust löpband i proffs-klassen med snygg design och lättanvänd
display. T600+ har även en utmärkt träningsdator med många
smarta funktioner såsom snabbknappar, skapande och övervakning
av träningsmål samt flera träningsprogram. Mycket god dämpning
och rymlig löpyta.
Maxhastiget: 20 km/h ( 3,33 min/km) Antal träningsprogram: 15 st
Lutning: 0-12% Motoreffekt: 2,5 hk Löpyta (LxB): 140x50 cm
Hopfällbar: Ja Transporthjul: Ja

ERBJUDANDET GÄLLER TOM SISTA MAJ ELLER SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER

