
Trevlig, solig, skön, sommar!
Många härliga dagar i vårt vackra land  
i denna ljuvliga grönskande sommartid 

önskar Danderydscentern alla Danderydsbor

Vinnande lag
Danderydscenterns 
21 % i kommunalva-
let gav plats 13 bland 
landets kommuner
Danderydscentern är Danderyds 
näst största parti. I kommunalva-
let 2010 ökade Danderydscentern 
ytterligare från 16,8 % till 20,8 %. 
Det var bästa resultatet för C i kom-
munalvalet i Stockholms län. Det 
gav också Danderydscentern plats 
13 bland Sveriges 290 kommuner. 
Valresultatet innebar att Dande-
rydscentern fi ck tre nya mandat och 
därmed tio av 45 platser i Dande-
ryds kommunfullmäktige. 

 Kom med oss och engagera dig 
i vårt lokala arbete för Danderyds 
natur- och kulturmiljöer, för en 
förstklassig skola och en stabil eko-
nomi? Hör av dig! 

En handlingsplan för tunnelför-
läggning/överdäckning av E 18 har 
godkänts av kommunstyrelsen och 
förhandlingar med Trafi kverket har 
inletts. 

Bostäder kan om projektet ge-
nomförs byggas på frigjord mark, 
men det får inte bli en storskalig 
exploatering. Den måste anpassas 
till den miljö vi har och vill ha i 
Danderyd. 

Redan på 80-talet föreslog 
Danderydscentern att E18 (då E3) 
skulle överdäckas/läggas i tunnel. 
”Stora trafi kleder som går genom 

bostadsområden borde gå i tun-
nel” sa en av oss, som i fullmäktige 
väckt förslaget. ”Då slipper man 
buller, damm och avgaser. Och så 
kan man utnyttja marken för park 
och bostadsområden.” 

I den överenskommelse som 
Danderydscentern gjorde 2010 står 
det ”En förnyad utredning om de 
tekniska och ekonomiska förutsätt-
ningarna för en överdäckning/tun-
nelförläggning av E 18 ska påbörjas 
snarast. En tunnelförläggning skul-
le på sikt lösa de stora miljöproble-
men med buller och smutsig luft”. 

E 18 i tunnel, en miljövinst
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I september 2010 skrev jag att det 
var ett idiotiskt experiment att av-
veckla Danderyds miljö- och häl-
soskyddsnämnd, som hade makt att 
sätta press på Trafi kverket och SL 
om bullret.  

Kommunstyrelsen hade träf-
fat Trafi kverket respektive SL vid 
många tillfällen för att framföra 
vilka problem vi har med bullret. 
De kom regelbundet på besök, var 
alltid trevliga, drack kaffe och ta-
lade vänligt och förstående. Sedan 
hände inte någonting. 

Det var uppenbart att enda möj-
ligheten att få något gjort var att an-
vända de maktbefogenheter miljö-
balken gav oss. Vi måste ha en egen 
miljö- och hälsoskyddsnämnd. Min 
erfarenhet är att stora institutioner 

Miljönämnden har förelagt SL att 
minska bullret vid Roslagsbanan. 
Bjudit benhårt motstånd när ären-
dena överklagats. Anlitat kvali-
fi cerad miljöjurist att bistå oss i 
domstolen. SL tycks nu inse att vi 
menar allvar, att vi inte viker oss. 
De har börjat planera och genom-
föra bullerskyddsåtgärder, spårnära 
och plank. Vårt arbete för Dande-
rydsbornas bästa har gett ett resul-
tat vi aldrig skulle uppnått med prat 
och förhandlingar. Vi har använt 
de maktbefogenheter Miljöbalken 
gett oss. Utan dem ingen framgång.

och verk tende-
rar att tro att de 
får göra hur som 
helst och att de 
alltid har rätt. Så 
är det inte. De 
måste följa lagar-
na, men ibland 
behöver det vara 
någon som talar 
om det för dem. I 

Miljöbalken stöd i kamp mot bullret
Danderyd behövde maktbefogen- 
heter för att få SL att göra något 

Framgång i hård 
kamp mot buller

detta fall med hjälp av miljöbalken.
Efter valet beslöt den nya ma-

joriteten att vi skulle ta hem vår 
miljö- och hälsoskyddsnämnd. Ar-
betet med detta började omgående. 
I januari 2012 tillträdde Danderyds 
nya miljö- och hälsoskyddsnämnd. 
Siv Sahlström
Ordförande Danderydscentern

Den föreslagna och delvis påbör-
jade stora utbyggnaden av Roslags-
banan är inte godtagbar. Tåg ska 
med hög hastighet passera genom 
Stocksund, Djursholm, Ekeby och 
Enebyberg, endast ett fåtal tåg ska 
stanna vid Danderyds stationer.  

Under högtrafi k räknar man med, 
enligt de redovisningar som gjorts, 
32 till 40 passager per timme. Med

längre, tyngre och snabbare tåg  
som inte stannar vid stationerna 
kommer bullret att öka kraftigt. 

Bostäder och skolor ligger tätt 
intill Roslagsbanan. Redan i dag är 
bullerstörningarna på grund av den 
utökade trafi ken oacceptabla. 

En betydligt bättre lösning vore 
att bygga ut tunnelbanan till Täby/
Arninge med omstigning till Ros-

Kraftigt utbyggd Roslagsbana med snabbtåg 
och färre stopp medför stora problem för oss 

lagsbanan för 
den som ska vi-
dare norrut. Det 
skulle förbättra 
trafiksituationen 
för kommunerna 
norr om oss sam-
tidigt som det 
inte skulle för-
sämra villkoren 
för Danderyds-
borna på ett så 
oaceptabelt sätt. 



Den välinredda ljusblå lekstu-
gan med vita knutar låg högst 
upp på berget, omgiven av buskar 
och berghällar med mossa. Stora 
mängder smultron växte en liten 
bit från stugan. 

Någon som tyckte att barn från 
tidig ålder borde lära sig att klara 
sig själva i berg, skog och mark 
hade placerat lekstugan på tomtens 
mest otillgängliga plats. I naturen 
fanns obegränsat med material att 
leka med och min entusiasm och 
fantasi var lika obegränsad. 

Pappa hade sagt att om det bör-
jade åska måste jag komma ner 
från lekstugan. En dag bröt det 
utan förvarning ut ett fruktans-
värt oväder. Jag såg pappa oroligt 

speja upp mot berget. Han kom 
emot mig i branten halvvägs ner 
och drog med sig mig i en farlig 
fart nerför. Himmelens portar hade 
öppnat sig. Det var inget uppehåll 
mellan blixt och dunder, regnet 
vräkte ner. Åskan är rakt över oss 
sa pappa. 

Mamma tog emot oss i dörren. 
Genomblöta kom vi in i huset och 
sjönk ner på en säng. Det var oro 
i luften. Ingen sa något, men jag 
kände faran. Jag var rädd! Nu slog 
åskan ner konstaterade pappa. 

Hur blir det om den slår ner på 
oss undrade jag. Då gör jag så här 
och skickar tillbaka den sa pappa 
lugnt och sträckte med full kraft 
armarna rakt upp i vädret. Min 

vältränade pappa var stark. Säkert 
skulle han klara att skicka tillbaka 
åskan. Senare förklarade pappa, 
som lärt mig att aldrig ljuga, att 
detta kallas nödlögn. En sådan får 
endast användas i verklig nöd.

Ovädret var över. Solen bröt 
igenom. I branten upp mot lekstu-
gan var ett träd splittrat i fl isor. Det 
mörka hotet var borta. Ljuset hade 
kommit tillbaka. Jag hade varit 
med om något jag skulle bära med 
mig hela livet. 

Pappa hade förmedlat till mig 
vikten av att behålla sitt lugn i kri-
tiska situationer. Och att inge för-
tröstan till den som är liten och rädd. 
Det har jag haft stor nytta av i livet, 
inte minst som ung scoutledare.

Den ljusblå lekstugan och åskan
Kåseri av Siv Sahlström

Glad, varm 
midsommar!Cedergrenska blir orörd

Danderydscentern motsatte sig den 
nya detaljplanen, som innebar att 
900 kvm skulle styckas av och en 
stor byggnad uppföras. Det skulle 
leda till omfattande sprängningar 
i berget. En ny detaljplan har nu 
beslutats. Ingen mark kan styckas 
av och ingen nybyggnation kan ske 
inom Cedergrenska fastigheten.

Sänkt hastighet på E18
Trafi kverket förelades att minska 
partikelhalterna vid E18. För att 
åstadkomma det måste hastighe-
ten sänkas till 70 km/tim. Beslu-
tet överklagades av Trafi kverket. 
Länsstyrelsen avvisade överkla-
gandet. Under dubbdäckssäsong 
har vi därför mindre bullerstör-
ningar från E18.

Rinkebyskogen
Drygt tre fjärdedelar av Rinkeby-
skogen, kommunens mark, blir na-
turreservat. Detta har vi arbetat för 
i tiotals år.

Mörby Centrum
Det blir inte någon skyskrapa i 
Mörby Centrum. Kommunens 
värdefulla mark för bostadsbebyg-
gelse ska säljas i konkurrens när 
kraftledningarna rivits.

Satsning på miljöarbete
En stor satsning har gjorts på mil-
jöarbetet. Sedan januari 2012 har 
vi en egen miljö- och hälsoskydds-
nämnd. En miljösamordnare och 
en miljöchef har anställts. Det har 
blivit ett lyft för Danderyd. Vi har 
fått igång miljöarbetet, som varit 
väldigt eftersatt.

Resultat av ditt förtroende

Danderydscentern
orädd i opposition - stark i majoritet



Danderydscentern i 
kommunledningen

Siv Sahlström (C)
Kommunalråd
Ordförande Miljö- och hälso-
skyddsnämnden och första vice 
ordförande Kommunstyrelsen
siv.sahlstrom@danderyd.se
Tel direkt: 08-568 91937, vx: 568910 00

Kristin Eriksson (C)
Ordförande Byggnadsnämnden

Jörgen Elfving (C)
Förste vice ordförande Tekniska 
nämnden

Patrik Nimmerstam (C)
Ordförande Barn- och utbild-
ningsnämnden

Lena Ringstedt (C)
Första vice ordförande Kommun-
fullmäktige och Socialnämnden

Gustaf Stjernberg (C)
Förste vice ordförande Produk-
tionsstyrelsen och Djursholms AB

Maria Mandahl (C)
Första vice ordförande
Fastighetsnämnden

Lovisa Eriksson (C)
Första vice ordförande Kultur- 
och fritidsnämnden

Hör av dig om du har en fråga, en synpunkt 
eller något förslag på vad vi borde göra för 
att vårt fi na Danderyd ska bli ännu bättre!

Tycker du det verkar intressant 
att vara med och påverka vårt 
Danderyd mer direkt? Tycker du 
det vore spännande att se hur det 
fungerar i den politiska vardagen? 
Bli medlem! Kontakta Danderyds-
centerns ordförande Siv Sahlström 
siv.sahlstrom@telia.com eller 
mobil: 070 660 30 26

Kom med oss!

till Danderydscenterns ledande 
företrädare i respektive nämnd 
hittar du på kommunens hemsida 
www.danderyd.se 

Kontaktuppgifter


