
1



2

Levande demokrati
Basen i den kommunala demokratin är fritidspoliti-
ker. Alla Danderydsbor ska ha möjlighet till insyn i 
och infl ytande över det som händer i Danderyd. In-
formationsmöten måste ordnas innan viktiga beslut 
fattas, i syfte att förbättra dialogen med Danderyds-
borna. Danderydscentern tycker det är viktigt att 
tillvarata Danderydsbornas åsikter och den kompe-
tens som fi nns samlad hos kommunens invånare. 
I viktiga frågor ska du mellan valen få säga din 
mening i en rådgivande omröstning. Ett forum för 
ungdomar är bra för att skapa delaktighet, speciellt 
när det gäller frågor som direkt berör dem. 

Danderydscenterns viktigaste frågor

•  Ständig kamp för demokratin. Kamp mot makt-
monopol och politisk arrogans. Vi tar strid, när det 
krävs för att försvara Danderyds intressen.

•  Danderyd ska arbeta för en långsiktigt hållbar 
utveckling, föregå med gott exempel och vara en 
förebild i miljöarbetet. Miljökrav ska ställas vid upp-
handlingar. Miljövänlig uppvärmning i kommunens 
fastigheter. Fastighetsnära separerad sopinsamling.

•  Danderyds grönområden och parker ska sparas. 
Karaktären av trädgårdsstad, kommundelarnas särart 
och kulturmiljöer ska bevaras. Sätra ängar, ett större 
område i Rinkebyskogen och ett utökat område runt 
Ekebysjön ska bli naturreservat. Nej till miljöförstö-
rande och dyrbara exploateringar.

•  Låg skatt kombinerad med stabil ekonomi. Om 
kommunal mark ska säljas ska det ske i fri konkur-
rens och till marknadspris. Återinförande av fastig-
hetsskatt och förmögenhetsskatt ska bekämpas.

•  Fortsatt intensiv kamp mot bullret. Slutför utred-
ningen, om E18 i tunnel, förhandla med Trafi kver-
ket om fi nansieringen. Saklig objektiv information 
om projektet. Folkomröstning om förslaget, som i 
grunden förändrar Danderyd och får konsekvenser 
för nästa generation.

•  Genom att dra tunnelbanan vidare till Täby kan 
omstigning till Roslagsbanan för resenärer som 
ska vidare norrut ske där. Inga bullrande snabbtåg 
genom Danderyd kan accepteras. Säkra gång- och 
cykelvägar. Stoppa genomfartstrafi k i bostadsom-
råden, alltid 30 km/tim vid förskolor och skolor.

•  Danderyd ska vara landets bästa skolkommun. 
Skolpengen ska ligga på en nivå som möjliggör 
högsta kvalitet. Barnen i centrum - valfrihet för 
föräldrarna. Stor frihet för skolorna, men höga krav 
på resultat. Rektorer och lärare ska erbjudas konkur-
renskraftiga villkor. 

•  Ett nytt servicehus i Mörby centrum, äldreboen-
den i Danderyd och Djursholm och korttidsboende 
måste byggas. Pensionärsbostäderna i Enebyberg får 
inte säljas. Upprustningen ska fortsätta. 

•  Satsning på breddidrott. Bra idrottsanläggningar 
i alla kommundelar  Lika villkor för fl ickor och 
pojkar. Bibliotek i alla komundelar.
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Ekonomi
Skatteutjämningssystemet är ett övergrepp mot det 
kommunala självstyret och måste avskaffas. Den 
utjämning som måste ske mellan kommunerna ska 
göras i det statliga skattesystemet. Fastighets- och 
förmögenhetsskatten får inte återinföras. Ingen ska 
behöva lämna sitt hem på grund av statliga pålagor.
 
Ta inte ut mer skatt än absolut nödvändigt. Om kom-
munal mark ska säljas, ska det ske i fri konkurrens 
och till marknadspris. Servicenäringar, som Dande-
rydsborna har behov av, ska kunna utvecklas om det 
inte är till nackdel för Danderyds miljö.

Kommunens verksamhet ska vara konkurrensutsatt 
och kan drivas både i kommunal och privat regi. Hög 
kvalitet är avgörande. Med en mer kraftfull eko-
nomiska styrning och kontroll, kan verksamhetens 
effektivitet öka väsentligt. Håll igen på administratio-
nen och den politiska byråkratin. Det fi nns fortfarande 
besparingar att göra genom investering i ny teknik. 

Upphandlingen måste effektiviseras. Fler entreprenö-
rer och små lokala företag ska få möjlighet att delta 
t. ex. genom att dela upp områden i mindre enheter. 
Kontroll och uppföljning av entreprenörer måste för-
bättras kraftigt. Där fi nns mycket pengar att spara. 

Danderydscentern vill bevara kommundelarnas särart 
och kulturmiljöer. Danderyd är i huvudsak fullbyggt. 
Danderydscentern vill spara värdefulla grönområden 
och fi na miljöer. Det är vårt ansvar att vårda det kul-
turarvet. Karaktären av trädgårdsstad ska bevaras. 

Stränder i kommunal ägo ska vara tillgängliga för 
alla. Ekudden ska bevaras som den är. Kevinge och 
Djursholms golfbanor får inte styckas av eller bebyg-
gas. Cedergrenska parken och Nora träsk ska skyddas 
och bevaras. Sätra ängar, Altorpssskogen och hela 
Rinkebyskogen ska bli naturreservat liksom ett utökat 
område runt Ekebysjön.

Områden som lagts ut som park i detaljplanen ska 
förbli parkmark och får inte tas i anspråk för bebyg-
gelse t. ex. Germaniaviken, Svanholmsparken, Brage, 
Aludden, Ranängen, Hamnparken, Scoutparken  och 
Kevinge Strand. De som köper fastigheter ska kunna 
lita på att planerna gäller. 

Så kallade allmänningar bör om möjligt göras om till 
parkmark. Kvarteret Brage ska bli en lummig park. 
Grönområden och parker ska skötas väl. Där ska fi n-
nas parkbänkar och gott om papperskorgar och hund-
latriner. Vi ska vara rädda om våra träd. Danderyd har 
ett stort ovärderligt ekbestånd.

Danderyds kajer ska renoveras till ursprungligt skick. 
Danderyds levande familjejordbruk, Ekeby Gård, ska 
ges fortsatt goda förutsättningar att utvecklas. 

Grönområden
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Bebyggelse
Danderyd är Sveriges 9:e mest tätbebyggda kommun. 
Och en av Sveriges minsta. Därför anser Dande-
rydscentern att kommunen i princip är fullbyggd. Vi 
föreslår att man undersöker möjligheten att omvandla 
kontorsfastigheter till bostadsfastigheter. I Danderyd 
fi nns många fi na gamla hus, torp och kulturmiljöer. 
Dessa måste bevaras.

Östra Eneby torg och Nora torg kan utvecklas, men 
försiktigt. Ny bebyggelse måste anpassas till den 
småskaliga omgivningen. Närboende måste få utökat 
infl ytande. Våra små kommundelstorg ska behandlas 
med varsamhet och eventuell utveckling ska ske i 
samklang med omgivningen och i dialog med de när-
boende. Vi motsätter oss alla storexploateringar  och 
skyskrapor. De hör inte hemma i Danderyds miljö.

Trygg i Danderyd
Danderyd ska vara tryggt. Bättre belysning behövs 
på fl era platser i Danderyd. Runt området Mörby 
Centrum och Danderyds sjukhus behöver säkerhe-
ten förstärkas. Brottsförebyggande rådets arbete och 
Grannsamverkan är viktigt och ska uppmuntras. 
Nolltolerans mot klotter.

Brott ska bekämpas både förebyggande och direkt 
med kraftfulla polisiära insatser. Vi ser nu en ökning 
av bostadsinbrotten i Danderyd. Polis och grann-
samverkan ska kompletteras med säkerhetsvakter 
i brottsutsatta områden. Övervakningskameror ska 
prövas. Polisen måste vara synlig i Danderyd till fots, 
på cykel och i bil. Vi ska ha en lokal polisstation i 
Mörby Centrum. Det utlovades när Danderyds polis-
myndighet slogs ihop med Täbys och fl yttade dit. 
Det löftet borde polisen hålla.

Kommunens fastigheter ska värmas upp med miljö-
vänlig teknik. Lönsamma energisparåtgärder ska 
genomföras i kommunens alla fastigheter. 

Danderyds miljöprogram måste få större spridning 
och ha klara direktiv. Vid upphandlingar ska kommu-
nen ställa bestämda miljökrav. Laddstationer för el-
bilar ska installeras på kommunens parkeringsplatser. 

Den fastighetsnära, separerade sopinsamlingen ska 
utvecklas. Återvinningsstationerna  ska skötas väl. En 
mindre och välordnad returpark ska anläggas. Tele-
master ska samordnas så att de blir så få som möjligt.

Ekebysjön och Ösbysjön ska vara kvar som badsjöar 
och skötas på bästa sätt. Det rika djur- och växtlivet 
ska skyddas och vårdas. 

Reningen av Värtan och Edsviken ska fortsätta. 
Vattenkvaliteten ska kontinuerligt kontrolleras och 
förbättras. Målet är en sammanhängande strandpro-
menad. 

Miljö och Hälsa



5

Skola

Förskolepengen ska ha en nivå som möjliggör hög 
kvalitet och inte för stora barngrupper. Det ska fi nnas 
privata och kommunala förskolor och familjedag-
hem. Ägarformen är inte väsentlig. Huvudsaken är 
att barnen har det bra och att föräldrarna är nöjda. 
Barn till föräldrar som väljer att stanna hemma ska 
få en bra service. Deltidsförskola, öppen förskola 
och parklek är bra alternativ och ska uppmuntras. 

Konkurrensmässiga villkor måste erbjudas förskol-
lärarna så att kommunen kan locka till sig perso-
nal med hög kompetens. Förstelärartjänsterna ska 
utvecklas. Det förbättrar möjligheten att rekrytera de 
bästa förskollärarna.

Det ska serveras bra mat i alla kommunala försko-
lor. Vid upphandling ska krav ställas på att maten är 
kravmärkt och närproducerad.

Säkerheten på förskolorna är viktig och ska regel-
bundet kontrolleras. Personalen ska vara utbildad i 
förstahjälpeninsats. Lekplatserna ska ligga i trygga 
och säkra miljöer. De liksom inomhusmiljöerna ska 
hålla hög klass. Vid förtätning och nybyggnation ska 
säkra och lugna miljöer för förskolor och lekplatser 
prioriteras.

Förskola

Danderyd ska ha landets bästa skolor. Alla elever ska 
få det stöd, den tillgång till modern teknik och den 
stimulans de behöver för att nå bästa möjliga resultat 
efter sin förmåga. Det ska vara fokus på kunskaps-
resultat och innehållet i skolans verksamhet. Läs-
förmågan ska följas från årskurs ett så att man vid 
behov direkt kan sätta in åtgärder. Skolorna ska ha 

stor frihet att själva bestämma, men samtidigt höga 
krav på resultat. Skolpengen ska ha en nivå som 
möjliggör hög kvalitet.

Rektorer och lärare ska erbjudas konkurrenskraftiga
villkor, så att Danderyd kan få de skickligaste och 
mest engagerade pedagogerna. Det ska fortsatt fi n-
nas karriärvägar för duktiga lärare t. ex. i form av 
förstelärar- och lektorstjänster. Skolor som redovisar 
bra resultat ska uppmuntras genom någon form av 
bonus. 

Små klasser eller elevgrupper ger en bra arbetsmiljö 
för eleverna. Små skolor ger trygghet och gemen-
skap. Skolor med lågstadium får inte bli för stora. 
Att ha en skola nära bostaden är viktigt, inte minst 
för de yngsta eleverna. Det är en förutsättning för att 
barnen ska kunna gå eller cykla till skolan.

Skolornas internationella kontakter ska uppmuntras, 
bland annat genom de projekt som fi nns inom EU. 
I samarbete med näringslivet och inom kommunens 
verksamhet ska undersökas om det är möjligt att 
ordna lärlingsplatser. 
 
Skolan är elevernas arbetsplats, som ska präglas 
av trivsel, säkerhet, ordning och reda. Nolltolerans 
mot mobbning. Eleverna ska erbjudas en modern 
och sund studiemiljö. Det ska serveras bra mat i alla 
kommunala skolor. Vid upphandling ska krav ställas 

på att maten är kravmärkt och närproducerad.
En ny Kevingeskola ska byggas. Mörbyskolan och 
Stocksundsskolan ska rustas upp varsamt och skol-
platserna utökas. Idrottshallen vid Brageskolan ska 
rustas upp. Gröna och trivsamma skolgårdar är en 
del i en bra skolmiljö. Genom att ge eleverna större 
ansvar och infl ytande kan skadegörelsen minska och 
tryggheten öka. Fysisk aktivitet ska stimuleras då det 
förbättrar både elevernas hälsa och studieresultat. 
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Tunnelförläggning av E18 är ett tekniskt genomför-
bart projekt. Det skulle lösa Danderyds problem med 
buller och smutsig luft. Det förutsätter dock att vi 
får ett avtal med trafi kverket bland annat om fi nan-
sieringen. Det är deras väg. SKL har räknat ut att 
skatten vid en så kraftig folkökning, som det skulle 
bli om vi bygger enligt förslaget, måste höjas med 
5:18 kronor. Med en nästan fördubblad befolkning 
förändrar det också Danderyd i grunden. 

Utarbeta ett dokument, som sakligt beskriver dels 
fördelarna och möjligheterna dels riskerna och nack-
delarna med projektet. Genomför en folkomröstning 
med frågeställning: ja eller nej till projektet. För det 
kommer att bli nästa generation som får ta konsekven-
serna av vårt beslut.

Den kraftiga utbyggnaden av Roslagsbanan med 
höga hastigheter och ett fåtal stopp inom kommunen, 
som föreslagits, kan inte godtas. Snabba bullrande 
tåg genom Stocksund, Djursholm och Enebyberg 
kan inte accepteras. Mörby och Stocksunds stationer 
får inte läggas ned. Vi ställer redan i dag hårda krav 

Trafi kmiljö

Äldreomsorg
Bostäder för äldre ska fi nnas i alla kommundelar. 
Det ska vara möjligt att bo kvar i den miljö där man 
känner sig hemma, även när krafterna avtar och man 
måste byta bostad. Danderydscentern vill ha ett nytt 
servicehus för äldre i Mörby Centrum. Pensionärs-
bostäderna i Enebyberg ska förbli pensionärsbostä-
der. De får inte säljas ut eller rivas. Den påbörjade 
upprustningen ska fortsätta. 

Äldreboenden ska byggas i Djursholm och Dande-
ryd. För att vi ska ha kontroll över denna basverk-
samhet ska fastigheterna ägas av kommunen, så att 
de inte omvandlas till annan verksamhet. Däremot 
kan en privat, seriös entreprenör, som ger hög kva-
litet och redovisat goda resultat, få driva verksam-
heten. Om det inte skulle fungera kan kommunen ta 
över eller byta entreprenör om man själv äger fastig-
heten. 

De äldre som vill och orkar bo kvar i sin bostad men 
behöver hjälp av hemtjänsten ska själva få bestämma 
vilken hjälp de vill ha. Larm till alla som så önskar. 
Den som vill ska kunna få plats i en pensionärsbo-
stad. Gifta och sambor ska inte mot sin vilja skiljas 
åt vid fl ytt till särskilt boende. Stor vikt ska läggas 
vid en bra utemiljö kring våra äldreboenden. 

Alla Danderydsbor som behöver en plats på ett kort-
tidsboende eller ett särskilt boende ska kunna få det 
inom kommunen. Vårdkompetensen ska vara hög 
och läkare med geriatrisk specialistkompetens ska 
regelbundet besöka de boende. De som har behov av 
rehabilitering ska få det. 

Maten ska tillagas på platsen. Det ska vara möjligt 
att välja mellan olika rätter. Vid upphandling ska 
krav ställas på att maten är kravmärkt och närpro-
ducerad. Anhörigstödet måste förbättras. Äldre och 
personer med funktionshinder ska kunna få praktisk 
hjälp av ”fi xaren” och tillfällig hjälp t. ex. vid kraf-
tigt snöfall.
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Biblioteken ska ha modern utrustning som motsva-
rar dagens förväntningar. Danderydscentern vill 
behålla biblioteken i Djursholm, Enebyberg, Mörby 
Centrum och Stocksund. Bibliotekens öppettider 
ska anpassas efter de önskemål som fi nns inom 
kommundelen. Biblioteken bör spela en stor roll 
som samlingsplats för bland annat kulturella arrang-
emang. Kulturskolan stimulerar barn och ungdomars 
kreativitet och har också en stor social betydelse. 
Den ska kunna ta emot alla barn som vill lära sig 
spela ett instrument. Resurserna får inte minskas. 
Privata alternativ ska ha samma möjligheter.

Kultur och fritid

på bullerdämpning vid Roslagsbanan. Modern tek-
nik har gjort det möjligt. Fler bullerskydd, spårnära 
och plank, ska sättas upp. Nattetid måste tågen köra 
med reducerad hastighet. Genom att dra tunnelba-
nan vidare till Täby kan omstigning till Roslagsba-
nan för resenärer som ska vidare norrut ske där. Den 
planerade kraftiga genomfartstrafi ken genom Dan-
deryd skulle på så sätt avsevärt minska.

Säkerhet och trygghet i trafi ken är viktig, särskilt 
för barnen, Den måste förbättras. Det ska alltid vara 
30 km/tim utanför förskolor och skolor. Nuvarande 
30-sträckor ska behållas. Fler trottoarer behövs, 
liksom hastighetsbegränsningar och farthinder. 
Vägskyltningen måste förbättras. Efterlevnaden av 
hastighetsbestämmelser, främst i anslutning till sko-
lor, ska kontrolleras t ex genom fasta kameror.

Danderydscentern vill ha säkra gång- och cykelvä-
gar i Danderyd. Dock får expropriering av privatägd 
mark inte ske. Väderskyddade och låsbara cykelställ 
ska successivt införas. Busstrafi ken i Danderyd 
måste förbättras med servcebussar, fl er turer och 
tvärförbindelser. Infartsparkeringar som reserveras 
för Danderydsbor ska också fortsättningsvis vara 
kostnadsfria. Danderyd ska vara en del av SL-Sjövä-
gen och knyta ihop Danderyd (Djursholms C) med 
Stockholm (Ropsten) med en åretruntfärja, där SL:s 
periodkort gäller. 
  
Bostadsområden måste skyddas från genomfartstra-
fi k, buller, avgaser och olycksrisker. Genomfartstra-
fi ken på Täbyvägen/Enebybergsvägen ska avledas 
till E18 norr om Danderyd via Enhagsvägen. Trafi k-
säkerheten och miljön i Enebyberg ska förbättras. 
I Djursholm kan inte genomfartstrafi k från Täby 
accepteras. Genomfartsförbud ska införas under 
vissa tider i Enebyberg och Djursholm.

Kulturen ska vara en del av det offentliga rummet. 
När Danderyd bygger en skola, ett äldreboende eller 
någon annan offentlig byggnad ska man redan i pla-
neringen ta med den konstnärliga utsmyckningen. 

Det rika föreningslivet, kultur- och idrottsförening-
arna, samt hembygdsföreningarna, spelar en viktig 
roll i Danderyd och ger många människor möjlig-
het till en bra fritid. Danderydscentern vill satsa på 
breddidrott och friskvård, där så många som möjligt 
blir delaktiga. Motionsspår ger möjlighet till bra 
och billig friskvård. 

Barn- och ungdomsverksamheten ska stödjas. Ak-
tivitetsstödet får inte skäras ned. Ingen fritidspeng 
ska införas mot föräldrars och föreningars (ideellt 
arbetande idrottsledare) vilja. Flickor och pojkar 
ska ha lika möjligheter att använda kommunens 
anläggningar på bästa tid. 

I allt barn- och ungdomsarbete ska det vara noll-
tolerans mot mobbing och kränkningar av alla 
slag. Föreningar som bedriver ett aktivt värde-
grundsarbete bör premieras. Droger och alkohol 
bland ungdomar ska bekämpas i samarbete mellan 
föräldrar, skola, socialtjänst och polis. Verksamhe-
ten på Danderyds fritidsgårdar ska utvecklas i takt 
med ungdomarnas önskemål. Idrottsanläggningarna 
måste bevaras i alla kommundelar.

Båtlivet ska främjas och båtverksamhet för juniorer 
ska uppmuntras. Kvarnparksbadet ska vara kvar 
liksom Vasaskolans bad. Mörbybadet ska ersättas 
med ett nytt bad.
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Kommunvalet är viktigt. 
Det gäller din vardag. 
Det som ligger dig nära.

Rak och konsekvent linje
Danderydscentern

orädd i opposition - stark i majoritet

11. Christina Strenger-Böös 12. Lukas Johannesson 13. Sarah Korduner Izosimov 
14. Maria Mandahl 15. Anna Ohlén 16. Christer Lidgard. 17. Kristin Eriksson 
18. Maja Bergquist 19. Jörgen Elfving 20. Reza Farhang 21. Eva von Sydow 
22. Sandra Lindström 23. Robert Swartling 24. Patric Helje 25. Lennart Meldahl 
26. Ingela Giljam Papinski 27. Michael Mandahl  28. Tord Håkansson 
29. Folke Palmgren 30. Pontus Dahlström 31. Weronica Andersson 
32. Anna-Karin Öhrström 33. Gunilla Stjernberg 34.Mikael Sjöbeck  
35. Eva Edling 36. Agneta Zimmerman 37. Eva Wennmalm Eriksson 
38. Lina Lodenius 39. Ingela Dahlberg 40. Laila Månsson 41. Alireza Akhondi           
42. Marianne Pettersson 43. Nils-Olov Olsson 44. Sara Lindström Akhondi   
45. Lilly Kristensen 46. Dick Lindberg 47. Gustaf Stjernberg

1. Siv Sahlström 2. Lovisa Eriksson 3. Patrik Nimmerstam

4. Christian Ljungdahl 5. Lena Ringstedt 6. Robert Bryhn
7. Inger Fabian

8. Karl-Johan Nybell 9. Eva Lindman Marko 10. Lasse Camehagen

Ansvarig utgivare: Siv Sahlström e-post: siv.sahlstrom@telia.com


