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Passa på!
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SPARA
2 000:-

Trött på att
dammsuga själv?
Komplettera din vanliga
dammsugare med en
robotdammsugare. Den är
särskilt effektiva för stora ytor,
men kan komma fram överallt.

Rymligt kombiskåp med
Low Frost!
Rymlig kyl/frys med energisnål
LED-belysning samt stabila och
greppvänliga handtag för både
stora och små. Frysen är även av
Low Frost-typ vilket gör att du inte
behöver frosta av så ofta.

SPARA
800:-

CYLINDA
Kyl/frys kombi KF 3185 LF H

l Så här twittrade Benjamin
Dousa förra veckan:
”Jag har inte förskingrat, blivit utkastad eller bytt
parti. Jag vill bara göra något
annat utanför Moderaterna”.
Nu står det klart att Rinkeby-Kistas stadsdelsnämndsordförande blir ny
vd för den borgerliga tankesmedjan Timbro.
– Timbro kan vara samlingspunkten för svensk
borgerlighet. Det är det som
saknas i dag i svensk politik,
säger Benjamin Dousa till
Svenska Dagbladet.
I samband med partistämman i november slutar
han både som ordförande för
Muf och stadsdelsnämnden.
– När jag gav mig in i politiken och såg äldre personer
som med näbbar och klor
försvarade sina uppdrag och
vars enda politiska idé till

många verkar också tycka
att det är en sund inställning
till partipolitiken också. Och
själv vill jag helst ha politiker som har gjort många olika saker och skaffat sig erfarenheter, som vet vad de vill
och sitter under period innan de återgår till sitt vanliga
jobb igen.
▸▸Hur kommer läget att vara
i stadsdelen i höst jämfört
med när du tog över som
ordförande 2018?

Benjamin Dousa fortsätter
sitt uppdrag i stadsdelen
fram till M-stämman i höst.
Foto: Linus Lindgren

Hur mycket man
än stångas så
stångas man mot långa
byråkratiska processer.
Benjamin Dousa (M)

slut blev att hålla sig kvar, så
lovade jag mig själv att inte
bli så, säger Benjamin Dousa
till Mitt i.
Beslutet att sluta har växt
fram under våren.
– Det är klart att det
är många som tycker att
det kom lite oväntat, men

– På grund av coronapandemin kommer man att behöva vända på varenda krona. Hade vi inte tidigare år
hållit i pengarna hade det
varit allt annat än ett dukat
bord i höst.

▸▸Om du ska vara självkritisk,
vad hade du kunnat göra
annorlunda?

– Jag har slitit för att rusta
upp Kista busstorg, jag har
velat ta tag i återvinningsstationerna i bland annat
Akalla och Kista. Men den
typen av frågor tar väldigt
lång tid och det är något som
är frustrerande med den lokala politiken. Hur mycket
man än stångas så stångas
man mot långa byråkratiska processer.
Nils Jönsson

På gång i Rinkeby-Kista
Nämndsammanträde

5 495:-

Tid: Torsdag 28 maj,
klockan 18.00.
Plats: Borgarfjordsgatan 14.
Sammanträdet hålls utan publik.

(ord. pris 6 295:-)

Volym kyl/frys: 230l/106l
Höjd: 186 cm

Installation

Återvinning

Vi erbjuder ALLTID hemleverans, installation och återvinning av din
produkt. Vi levererar produkten hem till dig på uppgjord tid samt
installerar den och återvinner din gamla vitvara.
Kontakta din butik för prisuppgifter.

För mer information
Alla nämndhandlingar finns på
edokmeetings.stockholm.se
Välkommen!
Benjamin Dousa (M), ordförande
Elvir Kažinić(S), vice ordförande

Kontakt och information
Johan Hernman, administrativ chef
08-508 01 513
johan.hernman@stockholm.se
rinkeby-kista@stockholm.se.

Foto: Ewa Malmsten Nordell

Hemkörning

Stadsdelsnämndens möten 2020
16/6, 27/8, 24/9, 29/10, 26/11, 17/12.

Foto: Ewa Malmsten Nordell

Aktuella ärenden
– Biodling på Järva (svar på skrivelse)
– Hur arbetar förvaltningen för
att minska spridning av covid-19 i
hemtjänst och på äldreboenden?
(svar på skrivelse)
– Uppsägning av idéburet offentligt partnerskap med Fryshuset

Art nr 112869

Till din
tjänst!

Dousa (M) lämnar
politiken – blir vd
Rinkeby-Kistas högsta
politiker Benjamin Dousa
(M) lämnar politiken i höst
– och går i stället till den
borgerliga tankesmedjan
Timbro.
– Det är klart att det är
många som tycker att det
kom lite oväntat, säger
han.

IROBOT
Robotdammsugare Roomba 974

5 995:-

kista

Vi har öppet som vanligt i dessa ovanliga tider

- Handla dygnet runt på elon.se eller kontakta din lokala butik via telefon

Sammanträdet hålls utan publik
för att minska smittrisken under pågående coronaepidemi

Stockholms kommunfullmäktige
Hitta din Elon-butik på elon.se
Erbjudandet gäller fr.o.m. 18/5 t.o.m. 14/6 2020 eller så långt lagret räcker och kan
inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.

Ta hand
om dig!

Sammanträde måndag 25 maj klockan 16.00 i Stadshusets rådsal.
16.00 – interpellationer, 17.00 – frågestund, 18.00 – beslutsärenden.
Följ debatten via webb-tv, webbradio eller i Stadshusets rådsal.
Läs mer och se ärendena: edokmeetings.stockholm.se.
start.stockholm

