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Så vill Täbys pendlare
kunna ta cykeln till city
Många av Täbys cyklister ser fram emot
snabbcykelvägen som planeras in till city. Men
Täbybon och cykelfantasten Björn Stenberg som

SPORTEN

David
tar sikte
på Tokyo

cyklar till jobbet på Östermalm varje dag varnar
för att den kan bli ett halvmesyr.

SIDAN 13

NYHETER 4–5

LIVSKVALITET
OCH LUGN
I KYRKBYN

FIKASUGNA. Gunnhildur Gudbrandsdóttir med Ulfur,
Matilda-Moa och Disa på
väg till fiket Kardemumma
i centrum, ett centrum som
bara innehåller ett enda
höghus. Lugnet och landsbygdsknäslan lockar
många, medan vissa saknar hyresrätter och tycker
att platsen är för homogen.
FOTO: GUSTAV GRÄLL

MER

■

Kommunhusets framtid höljd i dunkel s 6

■

Så är du säker på vinterisarna s 14

■

Håll stilen hemma – med återvunnet s 18

Priserna gäller 6/2–11/2 2015. Lokalt kan lägre priser och variationer i sortimentet förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

Gilla oss på Facebook
för fler erbjudanden!

Täby Kyrkby-klippet!

Tulpaner,
10-pack
Rydells.

2990
/st

Max 2 köp/hushåll.
n till oss!
Välkommen i

Telefon 08-510 120 67

Alla dagar 8–21
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HAR SATT MÅLET. David Persson som tävlar för Täby IS är uttagen att tävla för Sverige i INAS EM inomhus som går i Sankt Petersburg i mars. David ska springa 60 och 200 meter och är en
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av endast fem uttagna deltagare från Sverige.

Davids dröm: att nå Tokyo
■ ■ Drömmen är att delta i Paralympics i Tokyo 2020. Innan dess ska
Täbybon David Persson representera
Sverige i inomhus-EM i Sankt
Petersburg. ”Det är bara friidrotten
som gäller”, säger han.
Det är torsdagskväll i Sätra
friidrottshall i södra Stockholm. Utövarna i spridda
åldrar springer runt löparbanan, hoppar i längdhoppsgropen och dunsar ner i stavhoppsmattan.
22-årige David Persson
tränar antingen här eller på
Bosön på Lidingö. Men klubben han representerar, och
nästan alltid har gjort, är
Täby IS Friidrott. David
Perssons jobbschema gör att
han måste träna ensam
i kväll, annars tränar han tillsammans med resten av laget. Han är glad att de kan
vara tillmötesgående och
anpassa hans schema till träningar och tävlingar.
– Det är tunga träningspass just nu. Jag tränar fem
gånger i veckan med fokus på
att öka min snabbhet, starter
samt att förlänga löpsteget

och därigenom öka löpstyrkan.
Uttagen till Ryssland

David har autism och för
några veckor sedan fick han
reda på att han blivit uttagen
till den svenska landslagstruppen som i mars ska åka
till Ryssland för INAS inomhus EM. INAS är en organisation som är till för ”atleter
med intellektuell funktionsnedsättning”.
– Jag blev jätteglad när jag
fick reda på det, och jag har
ändå trott att det kunde vara
möjligt, säger han.
David tränar med Täby IS
elitlag och var en del av det
stafettlag som i somras kammade hem bronsmedaljen
i SM.
– Det var faktiskt inte så
nervöst, vi var inte direkt favoriter. Men jag var väldigt

stolt att det gick så bra för
oss, säger han.
Han har provat på en rad
sporter under sin idrottskarriär, men det var löpning han
fastnade för – lite tack vare
sina resultat. Han har vunnit
Handikapp-SM i 200 och 400
meter och när han tävlar mot
seniorer, där han möter
landslagsmän, så hamnar
han oftast i mitten av resultatlistan.
När David var liten var
utbudet av tävlingar magert.
Skolidrottens Ungdomsspelen fanns, som Stockholms
handikappsidrottsförbund
anordnade. Där deltog cirka
2 000 ungdomar från Stockholmsområdet. Spelen bestod av ett antal lokala deltävlingar och avslutades med
en riksfinal på Stadion – en
tävling som inte finns kvar.
– Det är väldigt synd och
tragiskt. Det fanns inte medel
att köra det där längre så de
lade ner, säger Davids pappa
Bert-Olov Persson.
Under fyra år gick David
Persson på Höghammars
friidrottsgymnasium i Bollnäs. En av få gymnasieskolor
som kombinerar specialundervisning med stort fokus
på idrott.

– David åkte upp och vi
skickade iväg en blyg, försynt
pojke, säger Bert-Olov Persson.
Växte som människa

Där studerade han på handelsprogrammet samtidigt
som han fick tillbringa mycket tid i friidrottshallen. Varje
måndag lämnade David
Persson hemmet i Täby, tillbringade veckan i Bollnäs
och kom hem under helgen.
Bert-Olov Persson berättar
att de fyra åren gjorde mycket med David, han växte som
människa och kom hem som
en annan person.
– När han var klar så var
han en stolt kille med starkt
självförtroende. I Bollnäs tog
han ett stort ansvar för sig
själv. Han fick lära sig allt
som ungdomar älskar, diska,
städa, ta hand om sig själv,
säger Bert-Olov Persson.
Dagarna går och EM i
Sankt Petersburg kommer
allt närmare. Men det är bara
ett delmål i strävan efter att
nå drömmen: att delta i Paralympics i Tokyo 2020.
– Det är bara jobbet och
friidrotten som gäller, säger
David Persson.
Kevin Wedin
norrort@direktpress.se

David Persson
■ Bor: I Täby
■ Ålder: 22
■ Yrke: Jobbar på Subway i Täby centrum
■ Aktuell: Ska springa 60 och 200
meter i INAS EM i Sankt Petersburg,
11–16 mars.
■ Vinster i urval: Guld i skol-sm 60 meter. Guld i HSM (Handikapp-sm) 200,
400 meter. SM-brons i stafett 4x100
med Täby IS.
■ Mål: Delta i Paralympics 2020 i Tokyo.

