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nyheter

Pendeltåg kan
få nattrafik

STOCKHOLM Pendeltågen
kan börja gå även på natten.
Landstingets trafiknämnd
beslutade förra veckan att
utreda frågan.
– Vi ser att det här är något
som behövs, säger Karl Henriksson, gruppledare för KD
i landstingets trafiknämnd.
Trafiken kan komma
i gång om två–tre år och
är tänkt att gäla över hela
pendeltågsnätet.

fler hål i
7-åringars
tänder
STOCKHOLM Tandhälsan
bland 7-åringar i Stockholms
län försämrades med 1,5
procentenheter under 2013,
jämfört med året innan.
Det framgår av en årlig
tandhälsorapport från landstinget.
– Jag vet inte vad det beror
på, det är för tidigt att dra
några slutsatser. Vi kommer
att följa upp det här och se
över en längre tid, säger Catrin
Mattsson (C), ordförande i
tandvårdsberedningen.
Tandhälsan hos 13-åringar
förbättrades, medan den var
oförändrad bland 3-åringar
och 19-åringar.

Jytte Guteland (S) vill
värna barn och bin i EU
Jytte Guteland vill slåss
för bin och barn i EU.
Kärrtorpsbon är en av
Socialdemokraternas
toppkandidater inför
valet 25 maj men tycker
inte man ska lita på alla
valpejlar som finns.
– Välj frågan närmast
hjärtat, säger hon.

Solen skiner men det blåser kallt.
– Vi kan sitta inne, det är mer
europeiskt, säger Jytte Guteland
(S) med ett leende och öppnar
dörren till kaféet på Kärrtorpsplan.
Hon är tredje namnet på listan
över kandidater Socialdemokraterna vill skicka till EU-parlamentet. Förra veckan var hon hemma
i Kärrtorp och pratade om vilka
frågor hon vill driva. Hon berättar
att det är extra pirrigt att prata på
hemmaplan.
– Jag vill visa att jag kommer
att vara en lokal representant i ett
stort EU-parlament och att man
alltid kan ta kontakt med mig, säger hon.
På sina resor i landet har Jytte
Guteland förvånats av att folk har
hajat till när de fått veta att hon

”Bra stämning
i hela Kärrtorp”
w Namn: Jytte Guteland
w Född: 1979 i Huddinge
w Bor: Kärrtorp
w Familj: Man och barn
w Om Nytorps gärde: Jag är en
grön socialdemokrat och även
om det behöver byggas så är
det ju vår oas här i Kärrtorp.
w Favoritplats i söderort: Hela
Kärrtorpsområdet är väldigt
coolt. Vi har bra stämning här.

Enligt Jytte Guteland är ungefär 60 procent av de beslut som tas i
stadshuset påverkade av EU-direktiv. 
Foto: Sebastian Davidsson

kommer från Kärrtorp. Hon menar att stadsdelen är förknippad
med nazistattacken snarare än,
som i Stockholm, på hur medborgarna ställt sig upp mot rasismen.
Det är angeläget att kämpa vidare,
menar hon – inte bara här utan
även i EU.
– Finns det bruna politiker i parlamentet är det klart att det påverkar hela vägen ner till skolgårdarna. Det som är ord för vuxna blir
till verklighet för barn och jag vill
inte att min son ska växa upp i ett

främlingsfientligt samhälle.
Blir det Bryssel för Jytte Guteland vill hon ändå inte lämna
Stockholm för gott. Planen är att
i olika omgångar ha sin bas både i
Belgien och Stockholm.
– Vi representerar ju våra väljare här hemma och därför är det
jätteviktigt att behålla kontakten.
Blir hon invald vill hon lagstadga att barnaga blir förbjudet i hela
EU och jobba med klimatfrågor.
– Jag vill exempelvis driva frågan om att bin, som är så viktiga

för vårt ekosystem är hotade.Det
är ett symptom på att klimatpolitiken är otroligt angelägen.
Vad krävs för att lyckas i Bryssel?

– Integritet. Lobbyismen är väldigt mycket starkare där så det
gäller att stå på sig i sina frågor.
Vad ska en väljare tänka på?

– Jag tycker inte man ska lita på
valpejlarna utan säger som gamle
utbildningsministern Bengt Göransson: välj det parti som med
intensitet jobbar med den frågan
du själv har närmast hjärtat.
l Johan Thornton
johan.thornton@mitti.se
tel 550 550 72

HÄR KAN DU FÖRTIDSRÖSTA
Välkommen att förtidsrösta fr o m den 7 maj.
INNERSTADEN OCH SÖDERORT
Kungsholmen
› Stadshuset
› Tekniska Nämndhuset
› Tullmuseet
› Kungsholmens bibliotek
› Konradsbergshallen
› Lindhagens Handelsplats
› Stora Essingens bibliotek
Norrmalm
› Cityterminalen
› Arlanda Express
› Kulturhuset
› Europahuset
› Norrmalms stadsdelsförvaltning
› Stadsbiblioteket
› Birkagården

Östermalm
› Sture bibliotek
› Kungliga biblioteket
› Östermalms bibliotek
› Garnisonen, Karlavägen 100
› Värtahamnen, Fjärde Bassängvägen 13–15
› KTH Biblioteket
› Stockholms universitet

Enskede-Årsta-Vantör
› Globen Shopping
› Enskede bibliotek
› Årsta bibliotek
› Stureby vård- & omsorgsboende
› Örby bibliotek
› Högdalens bibliotek
› Rågsveds servicehus
› Hagsätra bibliotek

Södermalm
› Riksdagen, Riksgatan 3
› Stadsmuseet
› Medborgarplatsens bibliotek
› Spårvägsmuseet
› Luma bibliotek
› Eriksdalsbadet
› Jobbtorg Rosenlundsgatan
› Frälsningsarmén Söderkåren,
Hornsgatan 98
› Hornstulls bibliotek

Skarpnäck
› Björkhagens bibliotek
› Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
› Bagarmossens bibliotek
› Skarpnäcks bibliotek
Farsta
› Gubbängens bibliotek
› Sköndals bibliotek
› Farsta bibliotek
› Jobbtorg Farsta Centrum

För mer information om öppettider och adresser, www.val.se eller ring 08-508 29 500.
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www.val.se

Älvsjö
› Älvsjö medborgarkontor
› Älvsjö bibliotek
Hägersten-Liljeholmen
› Liljeholmstorgets Galleria
› Gröndals bibliotek
› Aspuddens bibliotek
› Telefonplans bibliotek
› Generatorn, Telefonvägen 30
› Hägerstensåsens medborgarhus
› Fruängens bibliotek
Skärholmen
› Bredängs bibliotek
› Skärholmens bibliotek
› Skärholmens medborgarkontor
› Jobbtorg Skärholmens Centrum

Valnämnden
i Stockholms stad

