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Dålig beredskap för våld i skolan
Täby Tre skolor i Täby kritiseras
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Nyhetschef
mejl

nyheter

av Arbetsmiljöverket för en rad
brister i arbetsmiljön.
Myndigheten anser att Myrängsskolan, Vallatorpsskolan
och Internationella Engelska
skolan har för dåliga rutiner för
att bedöma risker och olycksfall
på arbetsplatsen.
Myrängsskolan och Vallatorps-

skolan kritiseras för tolv brister
vardera.
Bland annat har ingen av
skolorna några rutiner för att
bedöma och hantera situationer med hot och våld som kan
drabba elever och personal.
Nu har skolorna fram till slutet
av sommaren på sig att göra
något åt problemen.

18

år gammal är den yngsta

kandidaten i höstens val till
kommunfullmäktige i Täby. Det
är Ellen Tengström, studerande
från Gribbylund, som kandiderar
för Socialdemokraterna.

Täbybarn har
friska tänder
Täby Täbys treåringar har

näst friskast tänder i hela
Stockholms län, visar landstingets rapport över tandhälsan bland barn och unga.
Bara en dryg procent av
undersökta treåringar i Täby
hade hål i tänderna förra året.
Genomsnittet i länet var 3,6
procent.
För de äldsta ungdomarna
var siffran desto högre, 58
procent av de undersökta
19-åringarna hade karies. Men
det är ändå lägre än genomsnittet i länet på 66 procent.
Allra bäst tandhälsa i
Stockholms län har barn och
ungdomar i Vaxholm. Inga
undersökta 3-åringar där hade
hål i tänderna förra året och
även minst andel 19-åringar,
knappt hälften, hade karies.

Pojkar
förstörde
grävmaskin
”Våra skattepengar kan gå till något betydligt bättre” säger Ulla Héjjas som bor i Ångaren i Näsbypark, där 14 seniorslägenheter gapar tomma.
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Lägenheterna står
och tickar pengar
34 topprenoverade seniorlägenheter står tomma
runt om i Täby.
Skattebetalarna får stå
för hyran på hittills 8,5
miljoner kronor.
I år befaras hyran överstiga 3,5 miljoner.

Trots att bostadsbristen är akut i
länet och att över 800 pensionärer i Täby står i kö för att få en bostad gapar 34 seniorlägenheter
tomma runt om i kommunen.
Den som besöker Ångarens seniorboende i Näsbypark kan se
tomma gluggar i de gula hyres-

längorna. Fjorton seniorlägenheter där saknar i dag en potentiell
hyresgäst.
Och vid Kullagränd och

Lyktans
seniorboenden står ytterligare 20
lägenheter utan hyresgäst.
– De är så dyra att ingen vill
hyra dem, säger Ulla Héjjas som
bor i Ångaren.
Husen är gamla och fastighetsägaren Akelius renoverar allteftersom de slitna lägenheterna till
toppskick.
Efter det stiger hyran till vad
som Akelius menar är marknadshyra, enligt kommunen.
Lägenheterna kostar mellan

Tomma lägenheter – trots 800 i kö
w 821 pensionärer köar för att få
en seniorlägenhet. Trots det står
34 lägenheter tomma.
w Hyran är på 5 801-6 099 kronor
för ettorna, 6 099-9 210 kronor
för tvåorna och 9 554-10 797
kronor för treorna.

w Från 2009 till första kvartalet i
år har kommunen betalat
8 503 000 kronor för tomma
lägenheter.
w För 2014 befaras kostnaden
överstiga 3,5 miljoner kronor.
Källa: Täby kommun

”De är så dyra att
ingen vill hyra dem”
Ulla Héjjas

5 800 och nära 10 800 kronor i
månaden.
– Det är förfärliga hyror och
innebär ju att 50 procent eller
mer av pensionen går till hyran,
säger Ulla Héjjas.
Täby kommun sålde fastigheterna
1999 och i dag ägs de av Akelius.
Men när seniorlägenheterna
står tomma måste kommunen
trots det betala hyran, eftersom
man äger rätten att placera köande pensionärer i dem.
Sedan 2009 har det kostat skattebetalarna 8,5 miljoner kronor,
berättar ekonomichef Gunvor
Lindberg.
– Förra året tappade man 3,5
miljoner och det finns en risk
för att det ska kosta mer än så i
år. Det är naturligtvis inte bra
och kostnaden ska minimeras så
mycket som möjligt.

Thomas Nilsonne (M) är ordförande i socialnämnden och ansvarig för seniorbostäderna. Han
menar att det är en balansgång
hur många seniorbostäder som
kommunen behöver ha.
– Efterfrågan är inte alltid jämn
utan varierar över tid. Vi vet att
gruppen äldre i Täby kommer att
öka ganska drastiskt de kommande åren. Släpper vi lägenheterna
kan vi inte ta tillbaka dem efter
ett halvår när behovet ökar.

Täby är bland de sämsta kommunerna i landet på att ta emot flyktingar. Kan man inte inhysa familjer från
andra länder under tiden?

– När behovet uppstår igen har
man ju då andra familjer i de här
lägenheterna. Det är en sådan
tröghet på bostadsmarknaden
att det inte går att vara så flexibel
som kanske du och andra tror att
man kan vara. Man kan inte flytta folk fram och tillbaka allteftersom behovet finns.
l Emma Kirkhoff
emma.kirkhoff@mitti.se
tel 550 553 51

Täby Kyrkby Tre pojkar
vandaliserade en grävmaskin vid ett bygge intill
Norrortsleden i Täby kyrkby
i onsdags kväll. De klottrade på maskinen, slog
sönder rutor och drog loss
sladdar.
Förbipasserande såg
upptåget och ringde
polisen som grep en av
pojkarna på plats. De andra
två hann ta sig därifrån.
– Vi sökte med hund och
en person greps senare en
bit därifrån. Men en kom
undan, säger Jonas Johansson, stationsbefäl vid
Täbypolisen.
De två gripna, 15 och 16
år gamla, misstänks nu för
grov skadegörelse.

Undervisning
i hemspråk
ökade igen
Täby Andelen elever som

får hemspråksundervisning
ökade igen förra året, visar
Skolverkets statistik över undervisning i modersmål i kommunala skolor. Under 2010
och 2011 deltog alla i elever i
Täby som var berättigade till
lektioner i sitt modersmål i
sådan undervisning.
Året därpå sjönk andelen
drastiskt till 32 procent men
ökade igen förra året till strax
under 64 procent.
– Eleverna får information
i skolan men vi har också
uppdaterat hemsidan och det
är möjligt att det har hjälpt,
säger Isabelle Van Heers, chef
för kommunens språkenhet.

