
Hela Danderydscenterns handlingsprogram kommer i din brevlåda!



Danderydscenterns viktigaste frågor
Ständig kamp för demokratin. Kamp mot makt-
monopol och politisk arrogans. Vi tar strid, när det 
krävs för att försvara Danderyds intressen.

•  Danderyd ska arbeta för en långsiktigt hållbar utveck-
ling, föregå med gott exempel och vara en förebild i 
miljöarbetet. Miljökrav ska ställas vid upphandlingar. 
Miljövänlig uppvärmning i kommunens fastigheter. 
Fastighetsnära separerad sopinsamling. Förbättrad 
vattenkvalitet i Ösbysjön. 

•  Danderyds grönområden och parker ska sparas. 
Karaktären av trädgårdsstad, kommundelarnas särart och 
kulturmiljöer ska bevaras. Sätra ängar och  hela Rinke-
byskogen, även den del som undantogs vid reservatsbild-
ningen ska bli naturreservat. Nej till miljöförstörande och 
dyrbara exploateringar.

•  Låg skatt kombinerad med stabil ekonomi, och tillräck-
liga resurser för barn och äldre. Om kommunal mark ska 
säljas ska det ske i fri konkurrens och till marknadspris. 
Återinförande av fastighetsskatt och förmögenhetsskatt 
ska bekämpas.

•  Genom att dra tunnelbanan vidare till Täby kan omstig-
ning till Roslagsbanan för resenärer som ska vidare norrut 
ske där. Säkra gång- och cykelvägar. Stoppa genomfarts-
trafi k i bostadsområden.

•  Fortsatt intensiv kamp mot bullret från bl a E 18 Buller-
dämpande åtgärder av hög kvalitet är nödvändiga. Inga 
bullrande snabbtåg till Stockholms City genom Enebyberg, 
Djursholm och Stocksund kan accepteras. Inga stationer i 
Danderyd får dras in. 

•  Danderyd ska vara landets bästa skolkommun. Barnen i 
centrum - valfrihet för föräldrarna. Stor frihet för skolorna, 
men höga krav på resultat. Kommunen ska äga fastigheterna 
för skola och omsorg.

•  Ett nytt servicehus i Mörby centrum, äldreboenden i 
Danderyd och Djursholm och korttidsboende måste byggas. 
Pensionärsbostäderna i Enebyberg och Djursholm får inte 
säljas utan ska rustas upp. Kommunen ska äga fastigheterna 
för äldreomsorg.

•  Satsning på breddidrott. Bra idrottsanläggningar i alla 
kommundelar  Lika villkor för fl ickor och pojkar. Bibliotek 
i alla komundelar. Sporthall på Enebybergs IP ska utredas. 
Mörbybadet renoveras.

Rak och konsekvent linje 
Danderydscentern

orädd i opposition – stark i majoritet


