
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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Västra Danderyd, september 2014

Västra Danderyd i våra hjärtan
Vi ska bevara det bästa i vår kulturmiljö och förnya med försiktighet

Orsaken till att Mörby centrum inte 
kommit igång är att en privatperson 
av formella skäl överklagat avtalet 
mellan kommunen och Centrum-
ägaren upp i högsta instans. Det 
betyder att beslutet om avtal inte 
vinner laga kraft före valet. Det var 
oväntat och är riktigt obehagligt.

När Danderydscentern efter va-
let 2010 beslöt ingå i en majoritet 
med (M) var förutsättningen att 
det inte skulle byggas en skyskra-
pa och att marken skulle säljas till 
högstbjudande.

Avtalet Mörby C överklagat
Resultatet av förhandlingen med 

företaget blev att det inte ska bli 
någon 28 våningar hög skyskrapa. 
Byggnaden blir högst tio våningar. 
Bostadsbyggrätterna vid Golfbane-
vägen kommer att kunna säljas på 
anbud till högstbjudande när kraft-
ledningarna tagits ner. En kostsam 
sänkning av Mörbyleden har också 
förhandlats bort. Mot bakgrund av 
det besvärliga läge den förra ma-
joriteten försatt oss i var resultatet 
bra. Se Danderyds Nytt nr 1 och decem-
ber 2013 på www.danderydscentern.nu
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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!



ger tillräckligt. Vi i Danderyds-
centern tycker att vi gör det. I 
Danderyd fi nns många områden 
med fl erbostadshus. Mörbylund, 
Mörbyhöjden, Mörby Centrum,  
Rinkeby....listan kan göras förvå-
nansvärt lång. En stor del av Dan-
derydsborna bor i mindre bostäder, 
utan egen trädgård eller stor gård. 

Bevara grönområdena
De behövs särskilt med tanke på barnen
Danderyd är en 
av de mest tätbe-
byggda kommu-
nerna i Sverige. 
Vi har cirka 1200 
invånare per 
kvadratkilometer. 
Röster höjs med 
jämna mellanrum 
för att vi inte byg-

Kristin Eriksson 
ordf. byggnads-
nämnden (C)

Därför är det enligt oss otänkbart 
att ta fl er grönområden i anspråk 
för bebyggelse. 

Ju fl er invånare, desto större är 
behovet av grönområden - särskilt 
med tanke på barnen. Att sparka 
fotboll, åka pulka eller plocka 
blommor, ska vara alla barns rättig-
het i Danderyd. Att ha tillgång till 
skog, gungor och picknick-ängar 
likaså. Den ska inte bara vara för-
unnad dem som har möjligheterna 
på sin egen tomt, utan även dem 
som bor i en lägenhet utan bal-
kong. Att bevara grönområdena är 
att ta ansvar för invånarnas, och i 
synnerhet barnens, livskvalitet och 
hälsa. Det ansvaret tar vi på största 
allvar.

Långsiktig lösning
En handlingsplan för tunnelför-
läggning/överdäckning av E18 har 
godkänts av kommunstyrelsen. För-
handlingar med Trafi kverket har 
inletts efter en överenskommelse 
som majoriteten (M, C, KD) gjor-
de efter valet 2010.

Bostäder kan, om projektet ge-
nomförs, byggas på frigjord mark, 
men det får inte bli en storskalig 
exploatering. En tunnelförlägg-
ning skulle också ge utrymme för 
infartsparkering för oss Dande-
rydsbor. Det är ett jätteprojekt som 
kommer att ta lång tid att genom-
föra. Vi måste ha Danderydsborna 
med oss på detta. 

Den intensiva kam-
pen mot bullret från 
E 18 fortsätter

Fribergaskolans upprustning fort-
sätter och Kevingeskolans påbör-
jas. Danderydscentern anser att det 
inte räcker med förstklassiga re-
sultatat i skolan, miljön i skolorna 
måste också vara förstklassig.

Förstklassig miljö i Fri-
berga och Kevinge

Om man bott i Danderyd större 
delen av sitt liv vill man ofta på 
äldre dagar bo kvar i de trakter där 
man hittar och känner sig hemma. 

Många Danderydsbor vill byta 
till en bekvämare bostad. När 
krafterna tryter vill man ofta bo i 
en hyresrätt där man får service.

Vi kommer att få mycket mark 
tillgänglig i Mörby centrum när 
kraftledningarna tagits ner. För att 
vi ska kunna reservera bostäder 
för kommunens invånare måste 
det vara kategoribostäder; i detta 
fall bostäder för äldre. 

Danderydscentern har under 
många år, bland annat i samband 
med Mörby Centrumplaneringen, 
drivit frågan om  att bygga nå-
gon form av servicehus för äldre 
i detta centrala läge. Vi fortsätter 
det arbetet.

Öster om skivhusen i Mörbylund 
fi nns en stor byggrätt för kontor. 
Danderydscentern var negativ till 
kontoren då den detaljplanen togs. 
Vi  föreslog att man i stället skulle 
bygga bostäder, men det ville inte 
fastighetsägaren. Det ansågs då 
inte lönsamt. Efter ägarbyte vill 
fastighetsägaren nu bygga bostä-
der, däribland studentbostäder, vil-
ket vi är glada för.

Platsen är lämplig, med närhet 
till kommunikationer, skolor och 
grönområden. Området kommer 
att rustas upp och bli mer attraktivt.

Kontor blir bostäderServicehus för äldre 
Danderydsbor

Bygg inte i skogen nedanför Charlottenberg och 
sjukhuset med ängen och udden full av gamla ekar 

eller vid stranden. Bygg inte alls i detta område. 
Det behövs för dem som bor i husen omkring

På kort sikt behöver effektiva bul-
lerskydd, vallar och skärmar, sät-
tas upp på utsatta ställen och tyst 
asfalt anläggas. Vissa delar av be-
byggelsen, de som inte kommer att 
skyddas av en tunnelförläggning, 
behöver permanenta sådana skydd.

Hastigheten måste sänkas till 
70 km/tim året om på hela vägen.  
Statsmakterna har bestämt att vi 
ska ändra hastighetsgränserna i 
landet. Det ska vara 40, 60, 80 och 
100. Alla skyltar ska till stora kost-
nader bytas ut. 

E18 genom Danderyd kommer 
att få 80 km/tim. Det räcker inte. 
Hastigheten måste sänkas till 70 
km/tim året runt, inte bara under 
dubbdäckssäsong, vilket miljö-
nämnden genom föreläggande 
tvingat Trafi kverket till. Nämnden 
kommer att noga följa utveckling-
en av partikelhalterna vid försko-
lor, skolor och bostäder och vid 
behov göra fl er förelägganden.

Kortsiktig lösning för 
Danderydsbor som be-
höver lugn om nätterna 
nu – inte om tio år




