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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson om
Trän gselskatter i Coronatider

I tidningen Mitti i Täby från den 15 september finns en artikel om gäss i Täby.

Där konstateras att gässen smutsar ner Täbys badplatser. Vi får veta att Erik Andersson skriver till

regeringen ber den se över regelverket när det gäller skyddsjakt på gässen.

Vi har alls inget emot detta. Tvärtom så stöder vi Erik Anderssons skrivelse.

Men ärendet är relevant för en annan fråga. För det visar att kommunen inte tvekar när
det gäller att försvara Täbyborna mot dåtiga regeringsbeslut. Det tycker vi är bra' Men

det borde inte bara gälla småsaker.

Det blir därför obegripligt varför Täbys ledning inte protesterar mot Trängselskatterna
hos regeringen. Under Coronatider blir dessa skadliga skatter mycket värre'

Täbybor som försöker undkomma den smittfarliga kollektivtrafiken straffbeskattas för
detta. Det är fullständigt otillständigt. Till och mäd SL rekommenderar folk att färdas på

annat sätt. Vi ser att köllektrafiten går på knäna och blir ännu mer skattefinansierad än

"ä"fiöt. 
Sådant Erik Anderssons parti inte brukade gilla. Kloka människor väljer att åka

bil. Och nu kan det gälla livet! Detta hjälper inte bara dem som åker bil utan även övriga.

Vi föreslog redan på ett tidigt stadium att Erik Andersson borde skriva till regeringen och

kräva inhibering av Trängselskatterna. Tyvärr fick vi ingen reaktion^och inget har hänt.
Trots att mångä jobbar hlmma så ökar Trängselskatteintäkterna från Täbybor kraftigt.
Statistik visar att inkasserad skatt ökade meä 30o/o under juni i år jämfört med förra året
från Täbybilister. Det beror delvis på aen kraftiga trängselskattehöjning som den
styrandeAlliansen sa ja till från årsskiftet.

Vi får nog leva med Coronan länge än. Erik Andersson, tänker du försöka påverka

i"gäringåniå utt iaOys invånaräint" straffbeskattas bara för att de vill åka tittjobbet på

ett säkert sätt?

För Sverigedemokraterna i TäbY
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