
Danderydscenterns program för 
2015-2018 och årets Danderyds 
Nytt har du fått i din brevlåda. 

Om du missat det, fi nns de i val-
stugan i Mörby C och på 

www.danderydscentern.nu

Som tämligen nyinfl yttad små-
barnsmamma fi ck jag mitt första 
nämnduppdrag. Det var djärvt av 
den dåvarande partiledningen att 
erbjuda mig ett uppdrag i bygg-
nadsnämnden. Jag ”kunde” ju inte 
kommunen. Efter stor tvekan och 
efter övertalning av vår dåvarande 
ordförande åtog jag mig uppgiften. 

Det uppdraget kom att prägla 
hela mitt politiska arbete när det 
gäller Danderyds miljö. Det ledde 
till att jag i dag utan förbehåll kan 
säga att jag tagit alla kommunde-
larna till mitt hjärta. 

Alla ärenden som skulle upp i 
nämnden var jag och tittade på. Det 
gjorde att jag snabbt lärde mig hitta 
överallt. Det ledde också till att jag 
kom att fästa mig starkt vid alla de-
lar av vår fantastiska kommun. Jag 

insåg att det var viktigt att behålla 
varje kommundels särart. 

Under min ledning har Dan-
derydscentern engagerat sig lika 
mycket för alla våra fyra kommun-
delar. De ska behandlas efter sina 

förutsättningar och respekteras för 
sin särprägel. Vi arbetar för att be-
hålla den, särprägeln. 

 Förtroendevaldas uppgift är att 
hålla ihop vår kommun, inte att 
splittra den genom att sätta upp 
olika kommundelar eller kommun-
invånare mot varandra. Den upp-
giften kan vi klara om vi tar hänsyn 
till lokala traditioner och önskemål. 

Vi kommer att ta tillvara och be-
vaka dina intressen oavsett om du 
bor i Djursholm, Enebyberg, Stock-
sund eller Västra Danderyd. Siv Sahlström

Kommunalråd, Ordf. Danderydscentern
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Enebyberg, september 2014

Enebyberg i våra hjärtan
Vi ska bevara Enebybergs särart och förnya med stor försiktighet

Minska höjd och volym
På Eneby Torgs östra del mellan 
Enebybergsvägen och villatomter-
na fi nns förslag att bygga bostäder. 
Det förslag som tagits fram har en 
volym och höjd som inte passar in i 
Enebybergs småskaliga villabebyg-
gelse med lummiga trädgårdar och 
smala vägar. De nya husens höjd 
och volym måste anpassas till den 
befi ntliga villabebyggelsen. 

När man bygger i ett gammalt 
område måste man ta hänsyn till lo-
kala traditioner och även ta hänsyn 

till önskemål från kringboende.
Byggnadsnämnden har haft sam-

råd och enebybergarna har på sed-
vanligt sätt fått yttra sig över stads-
byggnadskontorets förslag. 
De kringboende är starkt kritiska. 
Vi har inga svårigheter att förstå det 
och kommer att arbeta för en kraf-
tig minskning av höjd och volym.

Danderydcentern tror att det kan 
bli ett trevligt område som höjer  
attraktionen inom den delen av Ene-
byberg om det minskas i omfång.
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Proffs i Danderyds skola
I Danderyd är Patrik Nimmer-
stam (C), ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden. Han är en 
mycket erfaren lärare och skolle-
dare, rektor på en mycket popu-
lär skola på Lidingö. 

Med Nimmerstam vid rodret i 
barn- och utbildningsnämnden har 
Danderyd både 2013 och 2014 ran-
kats som Sveriges bästa skolkom-
mun av Sveriges kommuner och 
landsting (SKL). 

Jan Björklund (FP) säger i SVT:s 
utfrågning: ”Skolan leds av ama-
törer som inte kan det här. Skolan 
har lämnats över till amatörer som 
nu leder den i 290 kommuner. Det 
är kommunalpolitiker. De är inte 
proffs på detta. Men det är så det är. 
Den leds av ordförande i barn- el-
ler skolstyrelser. Det fungerar inte 
så är det.”

Det gäller alltså inte i Danderyd. 
Där är det ett proffs som leder verk-
samheten. Kanske inte en slump 
att Danderyd blivit Sveriges bästa 
skolkommun två år i rad. 

Jan Björklund var själv skol-
borgarråd, kommunalpolitiker, i 
Stockholm utan att så vitt känt ha 
någon annan kunskap om skolan 
än den han förvärvat, när han själv 
gick där. Till yrket är han militär. 
Så han talar av egen erfarenhet. 
Men det fi nns alltså undantag.

Patrik Nimmerstam (C)
Ordf. barn- och utbildningsnämnden

Kommunalvalet är viktigt

Det gäller din vardag - 

det som ligger dig nära

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 platser av 45 i Dande-
ryds kommunfullmäktige. 

Moderaterna förlorade sin 
majoritet i både fullmäktige och 

nämnderna 2010. 
Efter att i många år drivit en ef-

fektiv opposition valde Danderyds-
centern då att ingå en allians med 
Danderyds moderater. 

Det har inneburit att moderater-
na denna period har haft en stark, 
kompetent partner, Danderydscen-
tern, som det inte gått att enkelt 
runda. 

Det är inte bra med enpartivälde. 
Samarbetet har medfört en vitalise-
ring av det politiska arbetet i Dan-
deryd till gagn för Danderydsborna. 

Danderydscentern fi ck 
21 % av rösterna i kom-
munalvalet 2010. Det gav 
oss plats 13 bland Sveri-
ges kommuner.

Visste du att

Siv Sahlström (C), första 
kvinnan på en kommu-
nalrådspost i Danderyd

Siv Sahlström (C) är Danderyds 
första kvinna på en kommunalråds-
post. Aldrig tidigare har en kvinna 
haft en sådan maktpost i Danderyd.

Siv Sahlström är en kompetent 
och erfaren politiker och hon leve-
rerar resultat. De övriga borgerliga 
partierna har alla män i topp på sina 
kommunlistor i 2014 års val.

Är det viktigt för dig att både 
kvinnor och män är represente-
rade i den centrala ledningen? 
Kryssa Siv!

Är det viktigt för dig att det fi nns 
kompetenta, erfarna förtroende-
valda i den centrala ledningen?
Kryssa Siv!



Fortsatt intensiv 
kamp mot bullret 
från Roslagsbanan
Miljönämnden har, under Siv 
Sahlströms (C) ledning, förelagt 
SL att minska bullret vid Roslags-
banan. Bjudit benhårt motstånd 
när ärendena överklagats. Anlitat 
kvalifi 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. Ett resultat vi 
aldrig skulle uppnått med prat och 
förhandlingar. Miljöbalken har 
gett oss de maktbefogenheter som 
krävs. Utan den ingen framgång. 

Det viktiga är nu att Danderyd 
driver frågan om SL:s tillstånds-
prövning ända upp i mark- och 
miljööverdomstolen om det krävs. 
Det kommer Danderydscentern att 
med stor kraft arbeta för.

Tunnelbana till Täby
Vi förordar utbyggnad av tunnel-
banan till Täby/Arninge med om-
stigning till Roslagsbanan för den 
som ska vidare norrut. Det skulle 
minska genomfartstrafi ken genom 
Danderyd. Enebyberg är inte byggt 
för att klara den kraftiga utbyggna-
den med snabbtåg. Konsekvenser-
na för enebybergarna är helt oac-
ceptabla.

Danderydscentern
orädd i opposition - stark i majoritet

Brageskolan har en dålig 
idrottssal. Barnen i Enebyberg ska 
inte ha så dåliga förhållanden. De 
behöver få en ny. När den nya de-
taljplanen skulle göras, bestämde 
kommunstyrelsen att man skulle 
utöka området, så att det var möj-
ligt att bygga en stor idrottshall om 
man skulle vilja det. 

Det är kommunstyrelsen som 
bestämmer vilka planer som ska 
göras. Byggnadsnämnden får se-
dan i uppdrag att göra dem. Det är 
inte, som många tror, byggnads-
nämndens ordförande som be-
stämmer detta.

Området vid Brageskolan är 
trångt. Det fi nns inte heller möj-
lighet att anordna parkering i den 
omfattning som skulle krävas för 
en hall. Slutsats: om vi ska uppfö-
ra en idrottshall i Enebyberg måste 
det göras på annan plats, men en 
idrottssal för skolbarnen ska byg-
gas tycker Danderydscentern. 

Genomfartstrafi ken på Ene-
bybergsvägen har diskuterats i 
många år utan att något mer påtag-
ligt har skett. Danderydscentern 
har i årtionden ägnat sig åt denna 
fråga. Vi har motionerat i fullmäk-
tige, diskuterat och argumenterat. 

Tid efter annan har det också 
bildats grupper av enebybergare 
som försökt få förtroendevalda att 
arbeta för att trafi ken ska avledas 
till motorvägen.

När Enebyängen byggdes för-
utsade vi att det skulle öka trafi ken 
genom Enebyberg. Det var ett av 
skälen till att vi motsatte oss den 
utbyggnaden. Vi befarade att det 
skulle bli mycket försämrade för-
hållanden för enebybergarna. En 
del enebybergare hävdar att vi fi ck 
rätt, det blev mycket sämre. 

En upprustning av pensionärs-
bostäderna i Enebyberg har på-
börjats under mandatperioden. En 
av de saker vi förhandlade till oss 
i vår överenskommelse med mo-
deraterna efter valet 2010 var, att 
pensionärsbostäderna i Enebyberg 
skulle behållas och rustas upp. 

Förslag om att sälja dem har 
dykt upp vid fl era tillfällen. Vi har 
då motsatt oss detta. Danderyds-
centern anser att bostäderna är väl-
digt trevliga, men att de behöver 
ordentligt underhåll. Bostäderna 
har byggts för pensionärer och 
ska också reserveras för pensionä-
rer och inga andra. Vi kommer att 
fortsätta arbeta för att det blir så.

Avled genomfartstrafi ken på Enebybergs-
vägen till motorvägen via Enhagsvägen

Det är självklart i moderna tra-
fi klösningar att man så snabbt som 
möjligt leder ut trafi ken på motor-
vägen och inte låter den gå genom 
tätbebyggda småhusområden. 

Ett arbete med att försvåra för 
genomfartstrafi ken har pågått de 
senaste åren. Det är positivt, men 
det är fortfarande mycket ange-
läget att avleda trafi ken till mo-
torvägen via Enhagsvägen, som i 
huvudsak kantas av kommersiella 
lokaler utan bostäder.  

Danderyd ställer en stor mo-
torväg, E 18, till övriga kommu-
ners förfogande. Vi ska inte också 
behöva ta emot stora mängder 
genomfartstrafi k inne i våra bo-
stadsområden. Danderydscentern 
kommer att fortsätta arbeta för den 
lösning vi menar är nödvändig. 

Idrottssal för eneby-
bergsbarnen 

Kvarteret Kompassen
ska förbli en grön oas
För några år sedan ville den dåva-
rande majoriteten bygga en försko-
la på toppen av kvarteret Kompas-
sen. Cirka 4 miljoner kronor lades 
ned på utredningar. Det blev inte 
av, men vi vaktar så att inte någon 
tar fram dem igen. Kvarteret Kom-
passen måste förbli en grön oas. 

Pensionärsbostäder-
na får inte säljas, de 
ska rustas och reser-
veras för pensionärer




