
På www.danderyd.se fi nns:
Kommunfullmäktiges protokoll 
2010-04-19 §43 Avtal med Dili-
gentia om Mörby Centrum.
För avtalet röstade M, KD och S, vilket 
innebär att de godtog det underpris för 
marken som Diligentia erbjöd. Som bilaga 
fi nns Danderydscenterns reservation. Den 
innehåller dokumentation från tidigare be-
slut och beräkningarna som Siv Sahlström 
gjort och redovisat i fullmäktige dels av 
markvärdet utifrån vad Danderyds egen 
värderingsman angivit, dels av det anbud 
Stockholms stad fått på sin mark i Norra 
stationsområdet med Tors Torn överförda 
på byggrätterna i Mörby Centrum. 

2010-04-19 §47 Detaljplan för 
Mörby centrum
För detaljplanen som innebär en oavvislig 
rätt för ägaren till marken att uppföra  en 
skyskrapa om 28 våningar röstade M, KD, 
FP, S. Som bilaga fi nns Danderydscen-
terns reservation och en karta som visar 
vilket område, själva centrumanläggning-
en och kulturhuset, som vi ansåg skulle 
antas medan resten omarbetades.

Kommunstyrelsen 2010-05-20
§108 Kommunens yttrande över 
Carl Ivar Öhmans (C) överkla-
gande. 
Ombud är Den Nya Välfärden som efter 
granskning av ärendet åtagit sig att driva 
det genom jur kand Micha Velasco. Som 
bilaga fi nns Danderydcenterns reservation 
och till den fogad Velascos överklagande. 

Du har i år fått sex nummer av 
Danderyds Nytt i din brevlåda. 
De fi nns också på www.danderydscen-
tern.nu. I samtliga dessa har vi behand-
lat Mörby Centrumfrågan. Du hittar där 
också bildspel med Siv Sahlströms beräk-
ningar av markvärdet och våra reservatio-
ner, motioner m m

Dokumentation om 
Mörby Centrum

Omförhandla Mörbyavtalet!
Förhandla fram ett nytt avtal om själva 
centrumanläggningen med Diligentia! 
De hade inte någon mer byggrätt på sin 
mark. Det har de nu fått och tillförts 
stora värden genom den nya detaljpla-
nen. Dessutom ska de få köpa kom-
munens mark till kraftigt underpris. Så 
länge kommunen äger OK-
tomten bestämmer vi själva 
vad vi ska bygga. När mar-
ken är såld har köparen rätt 
att bygga enligt detaljplanen. 
Då går det inte att förhindra 
att en 28 våningars skyskrapa 
uppförs. 

Ambassadör Carl Ivar 
Öhman (C) har överklagat 
avtalsbeslutet. Den Nya Välfärden har 
efter att ha granskat ärendet kommit till 
samma slutsats som Siv Sahlström (C) 
och Lovisa Eriksson (C) och åtagit sig 
att som ombud driva överklagandet av 
avtalet med Diligentia genom jur kand 
Micha Velasco. Rätten har nu förbjudit 

Danderyd att verkställa beslutet. 
Att kommunen fi ck alldeles för då-

ligt betalt för sin mark stod tidigt klart, 
men det var juristen Lovisa Eriksson 
(C) som insåg att stödet till Diligentia 
också stred mot EG-rätten. När hon 
redogjorde för detta i fullmäktige gick 

kommunalrådet (M) ut och 
kom tillbaka med en deckare 
som han satte sig att läsa. 

En av de Danderydsbor 
som var i fullmäktige för att 
lyssna på debatten den 19.4 
skrev i Mitti nr 18 under rub-
riken ”Moderater betedde sig 
som en mobb i centrumdebat-
ten” ”Deras arroganta uppträ-

dande var ljusår från det krav på hyfs 
och stil som vanliga  moderata väljare 
förväntar sig av sina politiska företrä-
dare för att inte säga sina barn”. Siv 
Sahlström (C) som gjort en stor insats 
i detta ärende har i slutna rum behand-
lats ännu värre.
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Regeringen och riksdagen  grans- 
kas ingående av massmedia inte 
bara i valtider utan under hela man-
datperioden. Någon motsvarande 
granskning av Danderyds regering, 
kommunstyrelsen och av fullmäk-
tige, sker inte. 

Majoriteten behöver inte oroa 
sig. Inga kritiska journalister ställer 
frågor. Och när ingen granskar de-
ras fögderi kan mycket hända och 
det gör det också

Moderaterna är säkra på att få 
mycket höga röstetal, frågan är bara 
hur höga, och sitta kvar i orubbat 
bo. Om inte annat räknar de med 
att den populäre Reinfeldt och den 
framgångsrike Borg ska säkra deras 
majoritet även i kommunen. 

Det är oppositionens sak att op-
ponera och slå larm. Och det har vi 
gjort. Vi har talat om vad vi sett. Vi har 
till exempel lagt ner oerhört mycket 
arbete på Mörby Centrumfrågan. 

Vi har så långt våra ekonomiska 
resurser räckt försökt informera om 
detta. Vi har gjort det i annonser och 
i vårt Danderyds Nytt. De pengar vi 
har haft till vårt förfogande är det 
kommunala partistödet, ingenting 
annat.

Danderydscentern tar inte emot bidrag
I en kommun är medborgarna närmare sina beslutsfattare. Även 
mindre summor och förmåner kan påverka dem som tar emot dem.

Stora bidrag kan helt anonymt 
slussas till de politiska partierna, 
som inte har någon skyldighet att 
redovisa ens mycket stora belopp. 
Och de gör det inte heller. I en kom-
mun är det ännu mer känsligt än i 
rikspolitiken. Medborgarna är när-
mare sina beslutsfattare och det be-
hövs betydligt mindre summor och 
förmåner för att det ska kunna på-
verka dem som tar emot pengarna. 

Danderydscentern kan enkelt re-
dovisa: vi tar inte emot bidrag från 
några enskilda, företag eller organi-
sationer för att fi nansiera vår verk-
samhet eller valkampanj. 

Orsaken till att Danderydscen-
tern avböjt alla former av bidrag är 
att ingen någonsin ska kunna miss-
tänka att vi av ekonomiska skäl tar 
ställning på ett otillbörligt sätt. 

Danderydscenterns partistöd går 
odelat tillbaka till Danderydsborna 
i form av information med undan-
tag för den del vi, liksom andra par-
tier, tyvärr måste betala in till vårt 
länsdistrikt. 

Så det är du som över skatten be-
talar allt du får i brevlådan – Dan-
deryds Nytt, vårt handlingsprogram 
för nästa mandatperiod, försändel-

sen med valsedlar och annonserna i 
lokalpressen. Så läs det och bedöm 
om du fått valuta för dina pengar.

Du betalar också våra lokala af-
fi scher så titta noga på dem. Valstu-
gan har du betalat men det gjorde 
du redan 2002. Det är tredje valet 
den är med. Vi återanvänder den. 
Så gör ett besök och inspektera den. 

Siv Sahlström 
ordförande Danderydscentern

Se även sista sidan! Där fi nns en samman-
ställning över partistödets storlek. 



När jag var helt ung anmälde 
jag mig till motionsgymnastik. 
Jag ville röra på mig under mer 
organiserade former. Vi höll till i 
en sliten samlingslokal. 

Efter språngmarsch och diverse 
rörelser avsedda att vara nyttiga 
för styrka och spänst kommende-
rade ledarinnan ner oss liggande 
med ansiktet mot golvet. 

Hälften lade sig direkt. Den 
andra hälften tittade på golvet och 
insåg vad vi egentligen sett hela 
tiden, det var oerhört smutsigt. 
Vi protesterade, men förgäves. 
Ledarinnan kommenderade åter 
nedläggning. 

Några tittade uppgivet på var-
andra och lade sig ner. Vi var fem 
som framhärdade. Ledarinnan var 
upprörd. Trycket från de redan lig-
gande starkt. Ny kommendering. 
Fyra lade sig ner, borstade symbo-
liskt av det igengrodda golvet och 
placerade kinden mot det. 

Nu var jag ensam kvar. Le-
darinnan var ordentligt arg och 
karmosinröd i ansiktet. Trycket 

från den liggande gruppen rekord-
starkt. Stämningen otrevlig. Vem 
var jag som vägrade göra som alla 
andra? Och varför vägrade jag?

Sedan barnsben har jag älskat 
att plaska i vatten och hålla mig 
ren, men någon fobi eller bacill-
skräck har jag aldrig besvärats 
av. Att lägga ansiktet i sörjan på 
golvet var dock motbjudande. 

Fast det var något som var 
mycket värre och som avgjorde 
min slutgiltiga vägran. Det var 
ledarinnans obehagliga nakna 
maktanspråk gentemot en grupp 
kvinnor i varierande åldrar som 
helt frivilligt kommit till lokalen 
för att motionera. 

Hon tålde ingen protest, njöt 
av sin makt och missbrukade den. 
Det kommer tillfällen i livet när 
vi behöver kunna klara att inte ge 
vika, att orubbligt stå emot trycket 
från maktmänniskor och deras 
många villiga medlöpare. Då är 
det bra att ha tränat att hålla stånd 
i det lilla. Det var en bra övning 
och väl värt obehaget. 

Det smutsiga golvet
Kåseri av Siv Sahlström

Dagen efter att riksdagen be-
slutat om en ny lag som ger kom-
munerna utvidgad kompetens när 
det gäller att bygga statliga vägar 
föreslog Siv Sahlström m.fl . (C) i 
fullmäktige att Danderyd ska göra 
en överenskommelse med nord-
ostkommunerna om en tunnelför-
läggning av E18 genom Dande-
ryd och begära hos regeringen att 
det inkomstutjämningsbidrag som 
Danderyd och Täby i dag betalar in 
- cirka 1,2 miljarder kronor – oav-
kortat årligen ska gå till en tunnel-
förläggning av E 18. 

Nordostkommunerna, inte minst 
Täby, har omfattande utbyggnads-
planer. Sektorn ska öka med 100 
000 invånare och 42 000 arbets-
platser, vilket innebär i storleksord-
ningen 50% fl er invånare och 50% 
fl er arbetsplatser. Denna expansion 
kommer att innebära avsevärda 
nackdelar för Danderydsborna. 

Den kommer att leda till en oac-
ceptabel trafi kökning genom vårt 
redan hårt trafi kbelastade Dande-
ryd. Vi har redan i dag en buller-
matta över stora delar av vår kom-
mun och miljöföroreningar som 
bland annat innebär att fl era skolor 
har oacceptabelt höga partikelhal-
ter inom sina områden.

Det måste åligga kommunerna 
norr om oss att, innan de genomför 
sina omfattande utbyggnadsplaner, 
hjälpa till att lösa detta problem. 
Det kan göras genom att E18 läggs 
i tunnel genom Danderyd.

Läs motionen på  www.danderyd.se i 
kommunfullmäktiges protokoll 2009-03-
02 eller på www.danderydscentern.nu. 
Fullmäktige avslog 2010-02-01 förslaget. 
Alla (C)- ledamöterna reserverade sig mot 
beslutet och till förmån för sitt förslag.

Kraftig ut-
byggnad i 
nordost kräver 
E 18 i tunnel

Miljöpartiet föreslog i samarbete med social-
demokraterna skattehöjning i Danderyd

Även i Danderyd 
samarbetar Mil-
jöpartiet intensivt 
med Socialde-
mokraterna. De 
har gemensamma 
gruppmöten före 
fullmäktige. Miljö-
partiet har sedan 
valet 2006 ibland 
anslutit sig till so-
cialdemokraternas 
budgetförslag och 
om de haft ett eget 
alltid föreslagit  en 
skattehöjning. 



I Danderyds Nytt nr 2  skrev Siv 
Sahlström om sin gamla mormors-
cykel, som försvann. Vi återpubli-
cerar den fi na teckningen som An-
ders Slätis ritade till kåseriet. 

Men nu är det inte den cykeln 
som är återfunnen. Nej, vi anord-
nar en tävling och lottar ut en spril-
lans ny fi n cykel med hjälm. 

Den fi nns till beskådande i Dan-
derydscenterns valstuga i Mörby 
Centrum. Där kan du också hämta 
tävlingsuppgifterna. De fi nns även 
på www.danderydscentern.nu. 

Det är en tipsrad som ska fyl-
las i. Svaren på frågorna hittar du 
i vårt kommunala handlingspro-
gram, som du fått i din brevlåda 
Finns också i valstugan. Lycka till!

Inget löfte om Skatte-
sänkning i Danderyd
Danderydscentern har under hela 
mandatperioden lagt fram budget-
förslag som legat 10 öre under ma-
joritetens. När Siv Sahlström (C) på 
ett Rotarymöte fi ck frågan om hon 
kunde lova att sänka skatten 2011 
svarade hon att det kunde hon inte 
göra eftersom hon visste hur kärvt 
det ser ut inför 2011. ”Och om jag 
lovar det måste jag kunna hålla det 
och klara att lägga fram en balan-
serad budget. Men jag kommer att 
göra mitt yttersta.” Frågan kanske 
borde ställas vilka som tänker höja 
skatten. 

Danderyds skattebetalare ger par-
tierna i Danderyd 60 000 kronor 
i grundstöd per år och 28 000 
kronor per mandat i fullmäktige. 
Det betyder att partierna i år
fått följande belopp:
Moderaterna 704 000 kr
Danderydscentern 256 000 kr
Folkpartiet 228 000 kr
Kristdemokraterna 172 000 kr 
Socialdemokraterna 172 000 kr
Miljöpartiet 88 000 kr 

Partistödet kom till för att ge de 

Tävla och vinn 
en ny fi n cykel!

Så mycket betalar du över skatten i stöd 
till de politiska partierna i Danderyd

Läs också Siv Sahlströms ledare om 
bidrag till partierna på sid 2.

politiska partierna möjlighet att in-
formera sina väljare. Under man-
datperioden och i valrörelsen har 
du möjlighet att bedöma vad de 
olika partierna gör med dina pen-
gar och om du tycker du får valuta 
för dem. Denna tidning bekostar 
du. Den kommer ut oregelbundet 
därför att pengarna inte räcker till 
fl er nummer. Ju fl er mandat vi får 
desto fl er tidningar kan vi ge ut. 

Klart är att det är någon som är väl-
digt grön. Men vem? Jo, det är vår 
nya fullmäktigekandidat Sophia 
Nybell. Hon var i augusti tillsam-
mans med åtta väninnor i Kaukasus 
för att försöka nå toppen av Elbrus 
(Europas högsta berg 5642 m ö h) 
Hon skriver”Tyvärr kom jag aldrig 
upp på toppen då vi fi ck snöstorm, 
40 cm nysnö och sikten endast var 
50 m. Vände på 5100m”. Blir du 
nyfi ken på hur Sophia ser ut utan 
skyddsutrustning? Se och läs om 
henne i Danderyds Nytt nr 6, som 
du fått i din brevlåda. Finns  även 
på www.danderydscentern.nu

Vem döljer sig bakom 
denna mundering? 


