
God Jul och Gott Nytt År!
En riktigt god, vilsam jul och ett lyckosamt 2014 
önskar vi i Danderydscentern alla Danderydsbor

Stort tack  till alla Dande-
rydsbor som under det 
gångna året hört av sig med 
synpunkter och förslag, som 
inspirerat oss. 
Tack för påpekanden, som 
fått oss att åter pröva våra 
ställningstaganden.
Tack för vänliga  och 
uppmuntrande ord. Allt går 
direkt till hjärtat. 
Vi ser fram mot nästa år 
och fortsatt goda kontakter 
med våra uppdragsgivare, 
Danderydsborna.

Tack alla aktiva i Danderyds för-
eningar för stora insatser under 
det gångna året. 
Vi i Danderydscentern sätter stort 
värde på det engagemang som fi nns 
i alla Danderyds föreningar och 
alla insatser ni som arbetar ideellt 
i våra många föreningarna gör för 
oss Danderydsbor.

Danderyd har ett mycket rikt 
föreningsliv. Många Danderydsbor 
är engagerade i en förening, ibland 
i fl era. Ni ägnar mycket av er fritid 
åt helt ideellt arbete. Det är en stor 

Siv Sahlström
ordförande Danderydscentern

Tack för det 
gångna året!

tillgång för vårt Danderyd och för 
oss Danderydsbor.

Tack vare våra hembygdsföre-
ningar kan vi till exempel fi ra Val-
borg  och midsommar under trevli-
ga former. Det ligger mycket arbete 
bakom de arrangemangen. Vårt 
kulturarv hålls också levande.

Idrottsledare ger rik fritid
Danderyds idrottsledare engagerar 
sig för egna och andras barn och 
för att ni tycker det är roligt att ar-
beta med barn och ungdomar. Tack 

Tack för ideella insatser i vårt Danderyd
vare er har våra barn och ungdomar 
en rik  fritid. De har något att göra. 
Och de har mycket att välja på. Vi 
önskar alla Danderyds föreningar 
lycka till under år 2014.
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Vår vackra strandlinje är en av 
kommunens största tillgångar. 
Danderydsborna vandrar, springer, 
samtalar och funderar längs den 
slingrande vägen utmed glittran-
de vatten eller bländvit is. Ibland 
ljumma vindar, ibland kuling, men 
alltid välgörande.

Kajerna byggdes en gång för 
länge sedan. Stenar höggs, trans-

Kajerna del av unik kulturmiljö
Danderyds vackra strandlinje är en av kom-
munens största tillgångar skriver byggnads-
nämndens ordförande Kristin Eriksson (C)

porterades och lyftes på plats med 
stor möda, och med få hjälpmedel. 
Hur skulle man orka idag?

Resultatet av hårt arbete och en 
god tanke - att vattnet skulle vara 
tillgängligt för oss alla - har slutli-
gen börjat ge vika för vattnets rö-
relser. Vi måste nu återställa detta 
byggnadsverk, återge det dess for-
na form och funktion. Det måste 

Hur orkade de utan moderna hjälpmedel? Vi lyfter på hatten för den tidens hantverk.

göras med respekt för den tidens 
hantverk och den kulturmiljö som 
kajerna utgör en del av.

Tack och lov har vi mer skon-
samma metoder för detta arbete 
idag. Vi har grävmaskiner, last-
bilar, lyftkranar. Vi kan använda 
dessa i restaureringen  av våra upp-
skattade kajer. Arbetet kommer att 
ske under en fl era år lång period, 
med början 2014. Det kommer att 
kosta, men bli vackert. Ambitionen 
är hög, det ska se ut som det en 
gång gjorde, innan tiden och vatt-
net satte sina spår. I den bästa av 
världar har vi moderna hjälpmedel 
för att återskapa den gamla, unika 
miljön. Vi ser fram emot resultatet.

Danderyd fi ck i år plats 54 i tid-
ningen Miljöaktuellts miljö-
rankning av ”Sveriges Miljöbästa 
kommun” (av 290 kommuner). År 
2012 hade vi plats 150 och år 2011 
plats 214.

Siv Sahlström (C) sa då ”Det är 
ett stort framsteg, som vi är glada 
för. Men självklart är vi inte nöjda. 
Jag tror att Danderydsborna för-
väntar sig mer av oss. Jag hoppas 
att det arbete som nu bedrivs ska 
leda till ännu bättre resultat i mil-
jöarbetet.” Och så blev det alltså.
Den stora miljösatsning som vi 

gjort har blivit ett riktigt lyft. Den 
nya tjänsten som miljösamord-
nare gör att det övergripande och 
förebyggande miljöarbetet och en 
vidareutveckling av kommunens 
miljömål kan samordnas och in-
tensifi eras under 2014. 

I början på 2014 kommer full-
mäktige att behandla ärendet om 
att göra Danderyds del av Rinke-
byskogen till naturreservat. Det 
skulle förhindra såväl en exploa-
tering av skogen som en tvärled 
ovan jord rakt genom skogen upp 
till Enebyberg.
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Snön yrde när jag fi nklädd och full 
av förväntan, tillsammans med 
mamma och pappa, på juldagen 
gick till farmor och farfar för att 
träffa fastrar, farbröder och kusiner. 
Vi skulle tillsammans med dem äta 
den traditionella julmiddagen. 

Det vackra huset var inbäddat i 
den vitaste bomull. I fönstren lyste 
ljus, levande ljus, välkomnande. 
Det var varmt i huset, brasan spra-
kade och ljus brann överallt. Bul-
lernivån var hög och trivsam. Alla 
som kom blev kärleksfullt välkom-
nade av dem som redan anlänt. Man 
beundrade varandras nya slipsar, 
väskor och annat som var resultatet 
av julaftonens paketöppnande.

Hos farmor och farfar följ-
des alla traditioner till punkt och 
pricka. Det gällde såväl julpryd-
nader som farmors mat och farfars 
kryddor. Och inte minst musiken 
och sången. Farmor var småskol-
lärarinna och då måste man kunna 

spela orgel och därmed piano. Men 
vid den tiden hade farmor överlåtit 
pianospelandet åt en av sina söner.   

Han spelade alla kända julvi-
sor och även en och annan psalm. 
Och alla sjöng så hela huset gen-
ljöd. Särskilt min farbror, som var 
operafantast, tog i allt vad tygen 
höll. Men syskonen ville inte vara 
sämre, så det är väl inte uteslutet, 
att sången hördes ända ut på gatan. 

Farmor hade fött och fostrat tio 
barn, fem fl ickor och fem pojkar. 
Den lilla vila och avkoppling hon 
fi ck var att gå i kyrkan på söndagar-
na och prata med prästen. Och så 
läste hon, om det blev någon stund 
över sent om kvällen, när hon stop-
pat alla barnens strumpor. 

Farmor bodde, sedan farfar dött, 
ensam kvar i huset där barnen växt 
upp. Kroppen var sliten, men hu-
vudet var kristallklart hela livet ut. 
Hon läste alla de böcker hon un-
der ett slitsamt liv inte hunnit med. 

Det vackra huset fi nns inte mer
Kåseri av Siv Sahlström

Hon ville på inga villkor fl ytta från 
huset. Hennes många snälla barn 
såg till att hon fi ck bo kvar. De 
tog hand om henne så som hon en 
gång tagit hand om dem. 

Det händer allt emellanåt att 
jag vill återvända till platser som 
betytt något för mig i barndomen. 
Det kanske inte alltid är välbe-
tänkt, men jag gör det ändå. 

En snöig dag åker jag till far-
mor och farfars hus för att åter-
kalla mina julminnen. Platsen går 
inte att känna igen. Huset har fått 
en annan färg. Träden i trädgår-
den fi nns inte mer. Det är kalt. De 
vackra fönstren har ersatts med 
stora perspektivfönster. 

Jag sörjer litet, men tänker att 
det som fi nns bevarat i mitt minne 
och i mitt hjärta kan ingen ta ifrån 
mig. Och funderar jag, kanske får 
ett annat barn andra ljusa, glada 
minnen från just det huset, som det 
ser ut i dag. 

Utgångsläget var att centrumä-
garna ville genomföra den för dem 
skräddarsydda detaljplanen som 
regeringen fastställt. De ville också 
att det avtal som kommunfullmäk-
tige tidigare beslutat om, men som 
aldrig skrivits under eftersom det 
överklagats, skulle gälla. 

När en detaljplan vunnit laga 
kraft kan en markägare direkt be-
gära att kommunen ska genomföra 
de markbyten och annat som detalj-
planen stipulerar. 

Mot bakgrund av den besvärliga 
situation som kommunens dåvaran-
de majoritet försatt oss i är förhand-
lingsresultatet bra. Självklart skulle 
aldrig detaljplanen, som Dande-

rydscentern reserverade sig mot, ha 
tagits innan ett avtal var klart. 

Resultatet av förhandlingen 
innebär bland annat att det inte blir 
någon 28 våningar hög skyskrapa. 
Den får inte byggas. Byggnaden 

blir högst tio våningar. Innan mar-
ken säljs inför man bland annat ett 
negativt servitut. Och det skrivs in 
i avtalet att marken belastas med 
detta servitut. 

Bostadsbyggrätterna vid Golf-
banevägen kommer nu att kunna 
säljas på anbud till högstbjudande 
när kraftledningarna raserats. Den 
marken är planlagd för bostäder. 
Den är därför mycket intressant för 
en anbudsgivare. Kommunen äger 
tre fjärdedelar, 73%, av marken och 
Centrumägaren 27%. 

Det är också en del andra åtagan-
den kommunen gjorde i det tidigare 
avtalet som nu förhandlats bort t. 
ex. en sänkning av Mörbyleden. 

Avtal om Mörby Centrum klart
Med tanke på det besvärliga förhandlingsläget var resultatet bra



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


