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nyheter

EU-kandidat ställdes
mot väggen av bönder

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.

Skolbarn i Vallentuna
kan inte få närproducerad mat på grund av
stelbenta upphandlingsregler.
Kommunens bönder
stormade mot byråkratstyre när de träffade
EU-kandidaten Fredrik
Federly (C).

fler hål i
7-åringars
tänder

Lantbrukaren Christina Birger
hade genomgått alla kontroller för
att få producera mjölk på gården.
Men när hon öppnade ett litet bed
and breakfast var hela proceduren
med nya dyra prover på gårdens
vatten tvungen att göras igen – för
att hon skulle få servera sina gäster frukost.
– Det är så orimligt, sa hon vid en
utfrågning av EU-kandidaten Fredrik Federley (C) på Granby gård i
Lindholmen förra måndagen.
– Det är så tråkigt att det ska
vara så svårt när man vet hur lätt
sådant här är ute i Europa, säger
hon.
Frukostexemplet var 
bara ett
exempel på hur krångliga byråkratiska regler gör det svårt för
bönder att konkurrera EU-bönder.Centerpolitikern Fredrik Fe-

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.

Häggström & Partners aB

Nya regler för
upphandlingar
w Nyligen har EU ändrat regler
för offentlig upphandling som
öppnar för kommuner att
kunna ta större miljöhänsyn.
w Vallentuna kommun jobbar
med en kostpolicy. Nya regler
kan underlätta för att handla
bättre producerad mat till
skolor och annan kommunal
verksamhet.

Fredrik Federley (C) som kandiderar till EU-parlamentet och lantbrukaren Christina Birger i samtal på Granby gård. 
Foto: anna wilson

derley som kandiderar till EUparlamentet är en av dem som
menar att svenskt lantbruk skulle
vinna på ett mer direkt ministerstyre, i stället för ett tjänstemannastyre.
– Vi har överregler, ansåg han.
borde
det vara enkelt för en lantbrukare som Christina Birger att kunna
servera gäster frukost – utan dyra
extrakontroller.

Till exempel, menar han,

Svensk djurskyddslagstiftning
är den starkaste i EU och den bidrar till en god djurhållning men
gör det i princip omöjligt för
svenska bönder att konkurrera
med EU, ansåg de lantbrukare
från Vallentuna som var på plats.
Men lagstiftningen gör inte att
skolbarn och boende på servicehem kan vara säkra på att maten
som serveras kommer från djur
som hanterats enligt svensk lagstiftning. Upphandlingsreglerna

KÖKSLUCKOR!
Stockholms största urval av måttanpassade
köksluckor till låga priser

Redovisnings-, Taxerings-, Obestånds-,
Avtals- och Bolagsjuridiska frågor.
Bildande och försäljning av bolag.

Ring för ett gratis hembesök.

Tel: 514 502 15 Tellusvägen 43
www.bohaggstrom.se • bo@bohaggstrom.se

Fredrik Federley 
fiskade röster
med argumentet att en enskild
parlamentariker kan uträtta mycket. Det är dock oklart hur stor påverkan Centerpartiet, som i dag
har en kandidat i parlamentet, har.
l Anna Wilson
anna.wilson@mitti.se
tel 076-886 43 31

Tajm att sälja på

LOPPIS?

Stockholmsmarknader har prima loppisar för alla!
Ett tryggt val för dig, som vill sälja på loppis!

08-24 70 80

Företagsekonom Bo Häggström

fokuserar ensidigt på prislappen
vilket slår ut svenska bönder.
– Skulle vi producera mat på det
sätt som det som köps in, som asiatisk kyckling till exempel, skulle
vi buras in, säger Johan Lindgren,
bonde på Backa gård i Kårsta.

www.ingwallkoket.se

LOPPISTAJM.SE

Fynda
Fynda på
på Stockholms
Stockholms största
största mattvaruhus
mattvaruhus

30-40-50%
30-40-50% rabatt
rabatt
198:-

/m2

Ordinarie pris

Ord. pris 298:-/m2

Från

995:995:Ord. pris 2.495:-

410:-

/m2

259:-

Nu otroliga

Heltäckningsmattor
Sveriges största sortiment.
Över 800 rullar i lager. Måttbeställ efter
behov.

140x200cm.

(Så långt lagret räcker)

Kährs 13mm
ek 3-stav, mattlack.

Från

100-tals Ryamattor
Mängder med kvaliteter, färger och storlekar.
Ex. 140x200cm.

Parkett-Fynd

149:149:-

Från
120x180cm.

1.695:1.695:-

Nu

Ord. pris 2.600:Torekov
Handvävd röllakan i 100% ull, finns även
i 140x200, 170x240 och 200x300 cm.

/m2
Ord. pris 199:-/m2
Vinylgolv Total utförsäljning, 600 rullar på lager,
omgående leverans. Kork, parkett, marmor,
klinkermönster. Bredd 200, 300, 400 cm.
Herrgård
Handvävd trasmatta i allmogedesign.
5 färger och 6
storlekar.

/m2

(Reservation för slutförsäljning)

20.000 kvm trägolv i lager, endast märkesvaror,
Tarkett, Skandic, Kährs, Alaska.
Balkong och terassgräs.
7 färger, 5 kvaliteter, 3 bredder.
Från
Från

BROMMA
HUDDINGE
Ulvsundavägen 154 Djupåsvägen 15

E18 DANDERYD
Enebybergsvägen 10

(mittemot Bromma Flygplats)

(snett emot Danderyds kyrka)

Tel. 08-26 53 00

(korsningen Huddingevägen, bredvid Woody)

Tel. 08-774 62 60

Tel. 08-755 25 20

Öppet Vardagar 9-18 Lördag 10-15 Söndag 11-16 www.mattvaruhuset.se
Fri parkering - Kontokort gäller - Inläggningsservice - Garanti - Vi ställer undan mot handpenning.

Från

319:319:Ord. pris 580:-

79:79:- /m
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