
 

Hej!     Täby, november 2012 

Vi skriver till dig som är intresserad av förskolan. Vi vill gärna få kontakt med dig. I det 
senaste valet fick vi ett mycket stort stöd för vår förskolepolitik. Tack vare valresultatet har 
Folkpartiet nu ett betydande inflytande i styret av Täby. Det har bland annat inneburit 
följande: 

• Förskolepengen är höjd för bättre personaltäthet  
• Förskolor med fler högskoleutbildade förskollärare premieras ekonomiskt 
• Kommunens tillsyn har förstärkts och utvecklas  
• Öppna förskolan har bevarats och finns på fem platser runt om i kommunen 
• Familjedaghemmen har fått stabila förutsättningar för sin verksamhet 
• Täby kommun öppnar Trädgårdsstadens förskola – en förskola i kommunal regi  

Vi ställer höga kvalitetskrav. Det är ett måste för barnens individuella utveckling. Barn och 
föräldrar ska vara trygga och känna sig nöjda oavsett vilken förskola eller familjedaghem man 
väljer. Kommunen följer upp kvaliteten på samtliga förskolor och familjedaghem. Genom 
kommunens tillsyn kan brister åtgärdas och kvaliteten stärkas.  

Hur vill du att vi ska gå vidare? Vad ser du som viktiga frågor? Hör av dig till oss som arbetar 
för Folkpartiets politik i Täbys barn- och grundskolenämnd med dina idéer och kommentarer! 

Bästa hälsningar – och läs gärna mer på baksidan av detta brev! 

   
Eva Wittbom 
Kommunalråd och ordförande  
Barn- och grundskolenämnden 
eva.wittbom@folkpartiet.se 
08-555 590 57 

Thomas Helleday 
thomas@helleday.se 
070 988 59 60 

Camilla Ifvarsson 
ifvarsson@live.se 
070 891 99 10 
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Petter Norrthon 
petter.norrthon@post.utfors.se 
070 938 14 11 

Tove Skytt 
tove.skytt@utbudet.com 
070 494 09 99 

Anna Berg Willumsen 
anna_willumsen@live.se 
073 770 50 25 

 

• Vill du vara med och påverka skolpolitiken? Anmäl dig till Folkpartiets nätverk 
för utbildningsfrågor via eva.wittbom@folkpartiet.se 
 

• Vill du veta mer om Folkpartiets politik? Läs mer på www.folkpartiet.se/taby  
 

• Vill du läsa ett regelbundet nyhetsbrev från Folkpartiet i Täby? Anmäl dig till 
mats.hasselgren@folkpartiet.se   
 

• Vill du bli medlem i Folkpartiet? Det passar dig som  
 är en liberal med socialt ansvar som bryr sig om andra 
 tycker det är viktigt med ett starkt Folkparti i Täby 
 vill ha mer och fördjupad information om politiska frågor 
 vill lära dig mer om samhället 
 vill ha möjlighet att väljas till ett förtroendeuppdrag 

Som medlem behöver du varken binda upp dig regelbundet eller offentligt stå på 
barrikaderna. Hos oss väljer du själv på vilket sätt och hur mycket du vill engagera 
dig. Vi har högt i tak och lever efter devisen ”för beslut behövs transparens och fria 
tankars konkurrens”. Du är hjärtligt välkommen att mejla oss på taby@folkpartiet.se 
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