
Christian Ljungdahl (C) kandi-
derar för omval på plats nr tre 
på kommunlistan. Han är i dag 
även ersättare i kommunstyrel-
sen och andre vice ordförande i 
fastighetsnämnden.

Den moderata ledningen i Dan-
deryd är arg. Hanna Bocander 
(M), Johanna Hornberger (M) och 
Christian Hoas (M) bemöter min 
och Danderydscenterns  kritik  mot 
kommunens avtal med en privat 
fastighetsägare i Stocksund, i Mitti 
den 26.8.

Kort bakgrund: Avtalet medger 
att kommunen möjliggör att fastig-
hetsägaren ska kunna få minst 15 
miljoner kronor för en 240 kvadrat-
meter stor tomt i infarten till 
Stocksund, kvarterat Banvakten. 
Dels är beloppet (sky)högt och dels 
är det satt innan vi vet hur en ny 
detaljplan ska se ut. Inte nog med 
det. Fastighetsägaren ges en rätt att 
ha synpunkter på underlaget till en 
markanvisningstävling, som denne 
sannolikt själv ska vara med i.

De vredgade moderaterna  kom-

Flera omfattande exploate-
ringar föreslås från M, L och 
KD inför kommande man-
datperiod, och dessa skulle - 
om de genomförs - förändra 
Stocksunds karaktär för alltid. 

L vill ”förnya” Stocksunds 
centrum, vilket skulle inne-
bära höga hus, ökade trafi k-
problem och en för Stocksund 
helt främmande skala.

Kvarteret Klövergärdet 
föreslås bebyggas med många 
fl er och högre hus, en kraftig 
exploatering av tomten med 

både förlorade grönytor och 
träd som följd.

Vid Svanholmsparken vill
 man exploatera hela skogs-
backen med fl erbostadshus, 
och minska P-ytorna för Tran-
holmsborna.

Entrén till Stocksund vill 
M, L och KD förändra i grun-
den; exploatera med storska-
lig bebyggelse, och ta bort in-
fartsparkeringen.

Danderydscentern vill för-
hindra detta. Stocksund är full-
byggt.

Kristin Eriksson (C) är Danderyds-
centerns toppkandidat. Kristin är upp-
vuxen i Stocksund.

Absolut NEJ till storskalig 
bebyggelse i Stocksund

mer dock aldrig till skott och be-
möter VAD det är som skulle vara 
fel i vår kritik. Istället förlorar de 
sig i svepande utfall som att ”Miss-
unnsamhet och småaktighet hör 
inte hemma i det politiska rum-
met...” samt att ”Det är en grovt 
förvanskad bild som förmedlas...”

Det närmaste de kommer själva 
frågan är att uppmana ”alla att läsa 
handlingarna i ärendet på kommu-
nens hemsida”. Schysst. 

Naturligtvis fi nns det ett skäl  
till att svara så undvikande som de 
gör. De vet att uppgörelsen  inte 
borde kommit till stånd. (M)akt-
partiet med stödtrupper valde att 
inte lyssna. Gör om och gör rätt.

Vilket inte kommer ske med nu-
varande majoritet. Ett maktskifte  
krävs därför mer än någonsin.
Christian Ljungdahl  (C)

(M)aktpartiet anser att det är missunnsamhet och småaktighet att 
inte låta en fastighetsägare få göra en brakvinst på skattebetalarnas 
bekostnad, och ge synpunkter på ett upphandlingsunderlag. Det är 
utmärkt att (M)aktpartiet är tydliga med vilka de företräder. 




