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Danderydscenterns
viktigaste frågor

Levande demokrati
Kommunens förtroendevalda ska vara fritids-
politiker – inte yrkespolitiker.

Alla Danderydsbor ska få insyn i och infl ytande 
över det som händer i Danderyd. Informations-
möten måste ordnas innan viktiga beslut fattas. 
Då får alla bättre möjlighet att påverka besluten. 

Utnyttja internet bättre i den demokratiska pro-
cessen, t ex genom omröstningar. Planer ska t ex  
läggas ut på internet så att Danderydsborna kan 
studera dem och yttra sig över dem hemifrån. 

Vi i Danderydscentern vill att nämndernas sam-
manträden ska öppnas för Danderydsborna. ”All-
mänhetens frågestund”, då de förtroendevalda 
svarar på frågor, ska införas. Ordna Öppet hus, då 
kan Danderydsborna studera förvaltningarna.

I viktiga frågor ska Du få säga Din mening i en 
rådgivande omröstning. Ett ungdomsråd är bra för 
att fånga upp ungdomarnas uppfattning, speciellt 
när det gäller frågor som direkt berör dem. En 
kommunal chatplats ska öppnas. Särskilda tider 
då ungdomar kan chatta med politiker.

• Minska barngruppernas storlek i förskolan. 
 Behåll barnpengen. Barnen i centrum – valfri-

het för föräldrarna. 

• De små skolorna får inte läggas ned. Behåll 
skolpengen. Satsa på små elevgrupper och 
duktiga lärare.

• Satsa på pensionärsbostäder i varje kommun-
del och hemservice så att de äldre kan bo kvar 
där de känner sig hemma. Behåll äldrepengen. 
Ingen ska tvingas fl ytta från ett äldreboende till 
ett annat. 

• Stoppa genomfartstrafi k i bostadsområdena. 
Bygg trafi ksäkra gång- och cykelvägar. E18 i 
tunnel och bullerskydd ska förbättra miljön.

• Behåll de fyra biblioteken. De får inte rustas 
ned. Värna vårt kulturarv. 

• Satsa på breddidrott. Bevara idrottsanlägg-
ningar i alla kommundelar. Lika villkor för 
fl ickor och pojkar.

• Ge Danderydsborna insyn i kommunala beslut. 
Öppna nämndmöten så att alla kan följa de 
förtro endevaldas arbete. Utnyttja internet mer.

• Nej till miljöförstörande och dyrbara exploate-
ringar. Gör hela Rinkebyskogen, Sätra Ängar 
och området runt Ekebysjön  till naturreservat. 
Danderyd är i stort sett fullbyggt.

• Kommunens grönområden och parker ska 
 sparas. Bygg inte vid stränderna. Bevarad 

natur och kulturmiljö är en förutsättning för 
 att inte Danderyds fi na miljö ska förstöras. 

Bevara kommundelarnas särart. 

• Lägsta möjliga kommunalskatt. Skatteutjäm-
nings systemet ska bekämpas. Det är ett över-
grepp på det kommunala självstyret. Fastig-
hetsskatten ska avskaffas.
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Ekonomi
Skatteutjämningssystemet är ett övergrepp mot 
det kommunala självstyret och måste med all 
kraft bekämpas.  Inkomstnivån i Danderyd är i 
genomsnitt hög. Därför betalar Du som bor i Dan-
deryd en hög kommunalskatt – i kronor räknat. 

Danderydscentern motsätter oss att kommunen tar 
in mer skatt än vad som behövs för verksamheten 
– och fonderar skattepengar. Ta inte in mer skatt 
än absolut nödvändigt. Undvik avgiftshöjningar. 
Kommunal mark ska säljas i fri konkurrens och 
till marknadspris. Servicenäringar ska kunna 
utvecklas om det är till gagn för Danderydsborna 
och Danderyds miljö.

Förmögenhetsskatt på bostäder och en orimlig 
fastighetsskatt tvingar Danderydsbor från deras 
hem. Förmögenhetsskatten ska avskaffas. Fastig-
hetsskatten ska slopas på småhus, fritidshus och 
fl erfamiljshus. Ingen ska behöva lämna sitt hem 
på grund av statliga pålagor.

Kommunens verksamhet ska vara konkurrensut-
satt och kan privatiseras eller läggas ut på entre-
prenad. Det får dock aldrig innebära att kvaliteten 
försämras. Med en långsiktig ekonomisk plane-
ring kan man göra rationaliserings- och effektivi-
tetsvinster. Håll igen på administrationen och den 
politiska byråkratin.  Det fi nns också möjlighet 
att göra besparingar t ex genom att bättre uttnyttja 
modern teknik. Trygghet

Danderyd ska vara tryggt. Alla Danderydsbor ska  
kunna vara ute sent och inte riskera att bli över-
fall  na. Bättre belysning behövs på fl era platser i 
Danderyd.

Brott ska bekämpas både förebyggande och di rekt 
med kraftfulla polisiära insatser.  Dande ryd s   -
centern vill ha nolltolerans mot brott i Danderyd. 
Danderyd ska vara ett eget polisdistrikt. Vi kan 
inte acceptera att polisen kan ha körsträckor på 
tio mil. Polisen måste röra sig i Danderyd till fots, 
på cykel och i bil.

Det förebyggande långsiktiga arbetet är viktigt. 
Ett brottsförebyggande råd ska i enlighet med 
polisens önskan inrättas. Grannsamverkan ska 
uppmuntras. Nolltolerans mot klotter.

Upphandlingen måste effektiviseras, t ex genom 
att fl er entreprenörer får delta.  Kontroll och upp-  
följning av entreprenörer måste förbättras kraf-
tigt. Där fi nns mycket pengar att spara.
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Bostäder

Grönområden  

Om något ska byggas i Danderyd är det bostäder 
som behövs – inte fl er kontor. Vi i Danderyds-
centern föreslår att man undersöker möjligheten 
att bygga bostäder på mark avsedd för kontor.

Det ska fi nnas bostäder med olika storlekar och  
upplåtelseformer t ex  småhus, bostadsrätter och 
hyreslägenheter. Man måste ha chansen att välja 
hur man vill bo. Ska bostäder byggas, ska man 
bygga den typ av bostäder det är brist på. I all 
planering ska kommunen utgå från de behov 
funktionshindrade har.

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. Vi vill bygga ett nytt 
servicehus för äldre i Mörby centrum. 

I Danderyd fi nns många mycket stora villor på 
stora tomter. Vi i Danderydscentern vill underlätta 
för dem som önskar bygga om enfamiljsvillan till 
fl erfamiljsvilla. Delar man villan skapas fl er 
lägen heter utan att den yttre miljön försämras. Det 
fi nns många fi na gamla hus och kulturmiljöer. Det 
är av största vikt att de bevaras. 

Våra kommundelscentra ska vara fräscha, levande 
och stimulerande miljöer för dem som bor i 
kommundelen. I centrumanläggningarna i Mörby 
och Enebyberg kan t ex mindre bostäder i fl erfa-
miljshus byggas. Ingen storexploaterng i något 
centrum. Vi motsätter oss ett nytt jättelikt köpcen-
trum vid Enmans väg.

Danderyd är i huvudsak fullbyggt. Vi i Dande-
ryds centern vill spara värdefulla grönområden 
och fi na miljöer. Vi vill bevara kommundelarnas 
särart och kulturmiljöer. De är en del av vårt 
kulturarv. Det är vårt ansvar att vårda det arvet.

Sätra ängar, Rinkebyskogen, Rinkeby Gärde, Al- 
torpsskogen, Kevinge och Djursholms golfbanor, 
kvarteren Vindsvale och Brage, Cedergrenska 
fastigheten, och området vid Nora Träsk får inte 
exploateras. Stränder i kommunal ägo ska vara 
tillgängliga för alla. Rösjön och Ösbybadet ska 
vara kvar som badsjöar.  

För att förhindra exploatering och skydda viktiga 
grönområden,  t ex Sätra Ängar, hela Rinkeby-
skogem och området runt Ekebysjön, ska de 
läggas ut som naturreservat. Ingen tvärled får 
byggas i Rinkebyskogen.
 
Områden som lagts ut som park i detaljplan ska 
förbli parkmark och får inte tas i anspråk för be-  
byggelse t ex Germaniaviken, Svanholmsparken, 
Aludden, Ranängen och Kevinge strand. De som 
köper fastigheter ska kunna lita på att planerna 
gäller.  Det ska prövas om s k allmänningar kan 
läggas ut till parkmark. Grönområden och parker 
ska skötas väl och där ska fi nnas parkbänkar. 

Danderyds levande familjejordbruk, Ekeby Gård, 
ska garanteras förutsättningar att överleva. 
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Barnomsorg & skola Hyrorna för lokalerna får inte vara så höga att de 
går ut över verksamheten.

Lärarna måste erbjudas konkurrenskraftiga 
villkor så att Danderyd kan få de skickligaste och 
mest engagerade pedagogerna. Eleverna måste ha 
tillräckligt med läromedel av god kvalitet och 
tillgång till moderna hjälpmedel.

Danderyd ska eftersträva att ha landets bästa 
skolor. Alla elever ska få stöd och stimulans att 
nå bästa möjliga resultat efter sin förmåga. Sko-
lorna ska ha stor frihet att själva bestämma, men 
samtidigt höga krav på resultat.

Skolornas internationella kontakter ska uppmunt-
ras, bl a genom de projekt som fi nns inom EU.

Vi i Danderydscentern vill att idrott ska stimule-
ras då det förbättrar såväl elevernas hälsa som 
deras studieresultat. Till detta bidrar naturligtvis 
också bra skolmat, vilket ibland förbises.

Skolan är barnens arbetsplats. Där ska råda triv-
sel, ordning och reda. Upprustningen av skolorna 
ska fortsätta. Gröna och trivsamma skolgårdar är 
en del i en bra skolmiljö. Genom att eleverna får 
större ansvar och infl ytande kan skadegörelse och 
mobbning minska och trivseln öka.

Skolor som vill avknoppa och bilda eget ska upp-
muntras och stödjas om föräldrar och personal är 
överens om att de ska bilda friskola. Kommunen 
ska inte uppifrån direkt eller indirekt  tvinga fram 
privatiseringar.

Små klasser eller elevgrupper ger en bra arbets-
miljö för eleverna och bättre undervis nings-
resultat. Små skolor ger trygghet och gemenskap. 
Att ha en skola nära bostaden är viktigt, inte 
minst för de yngsta eleverna. De små skolorna 
ska vara kvar.  

Skolpengen ska behållas så att barn och föräldrar 
själva får bestämma vilken skola barnen ska gå i. 

Kulturskolan stimulerar barn och ungdomars 
kreativitet och har också en stor social betydelse. 
Den kommunala kulturskolan bör kunna ta emot 
alla barn som vill lära sig spela ett instrument. 
Kulturskolans resurser får inte minskas.

 

Barngrupperna får inte bli för stora. Föräldrarna 
ska kunna lita på att barnen har kompetent perso-
nal med ett etiskt förhållningssätt. Säkerheten på 
förskolorna är viktig och ska regel bundet kontrol-
leras liksom att personalen är utbildad i första-
hjälpeninsats. Inga lekplatser ska få ligga under 
kraftledningar.

Föräldrar som väljer att stanna hemma ska få en 
bra service. Deltidsförskola,  småbarnsskola, 
öppen förskola och parklek är alla bra alternativ 
och ska uppmuntras.  

Maxtaxan ska behållas inom Danderyds kommun.  
Med största uppmärksamhet ska den kontinuerligt 
följas upp så att den inte leder till kvalitets för -
säm   ringar inom någon typ av barnomsorg. Perso-
nalen i förskolan ska ha hög kompetens.

Förskolans kvalitet ska vara hög. Föräldrarna ska
kunna välja det alter  nativ som passar dem och 
deras barn bäst. Det ska fi nnas privata och kom-
munala förskolor och familjedaghem samt tre-
familjssystem. Ägarformen är inte väsentlig. 
Huvudsaken är att barnen har det bra och att 
föräldrarna är nöjda. 



6

Äldreomsorg
De äldre som vill och orkar bo kvar i sin bostad 
ska få den hjälp de behöver av hemtjänsten. Larm 
till alla som så önskar. Den som vill ska kunna få 
plats i en pensionärsbostad. Därför behövs det 
pensionärsbostäder i alla kommundelar med olika 
former av service. Vi föreslår att ett nytt service-
hus byggs i Mörby centrum.

Äkta makar ska inte skiljas åt vid fl ytt till särskilt 
boende. Stor vikt ska läggas vid en bra utemiljö 
kring våra äldreboenden. En kö för dem som vill 
ha en pensionärsbostad ska inrättas. Äldrepengen 
ska behållas.

Alla Danderydsbor som behöver en sjukhems-
plats ska kunna få det inom kommunen. Vård-
kompe tensen ska vara tillräckligt hög och läkare 
med geriatrisk specialistkompetens ska regelbun-
det besöka de sjuka. De som har behov av rehabi-
litering ska få det. Ingen ska direkt eller indirekt 
tvingas fl ytta från ett äldreboende till ett annat. 

Anhörigstödet måste förbättras. Äldre och handi-
kappade ska kunna få praktisk hjälp av fi xar-
Jerka och tillfällig hjälp t ex vid kraftigt snöfall. 

Bostadsområden måste skyddas från genomfarts-
trafi k, buller, avgaser och olycksrisker. Genom-
fartstrafi ken på Täbyvägen /Enebybergsvägen  
ska stoppas och avledas till E18 norr om Dande-
ryd via Enhagsvägen. Trafi ksäkerheten och 
miljön i Enebyberg ska förbättras – inte fram-
komligheten för genomfartsbilisten. I Djursholm 
kan inte genomfartstrafi k från Täby accepteras.

Genom att lägga E 18 i tunnel och/eller över-
däcka så lång sträcka som möjligt genom Dande-
ryd löser man problemen för boende utmed E18. 
Det ger stora miljömäs si ga vinster och man kan 
bygga ett trevligt bostadsområde på vägen. Då 
kan också den befi ntliga servicen användas.

Kommunen måste ställa hårdare krav på buller-
dämpning vid Roslagsbanan. Modern teknik fi nns 
för detta. Fler bullerskydd ska sättas upp och 
nattetid måste tågen köra med reducerad hastig-
het. Fler tåg måste stanna vid stationerna i Dande-
ryd. Snabba bullrande tåg genom Stocksund och 
Djursholm kan inte accepteras.

Busstrafi ken i Danderyd måste förbättras med 
servicelinjer, fl er turer och tvärförbindelser. 
Infarts   parkeringar som reserveras för Danderyds-
bor ska också fortsättningsvis vara kostnadsfria.

Trafi kmiljö
Barns säkerhet och trygghet i trafi ken är viktig 
och måste förbättras t ex kring skolor och barn-
stugor. Fler trottoarer behövs, liksom hastighets-
begräns ningar och farthinder. Edsviksvägen ska 
ha 30 km/tim. Vägskylt  ningen måste förbättras.
Bättre handikappanpassning.

Säkra gång- och cykelvägar ska byggas ut i kom-
mu nen. Dock får ingen expropriering av privat-
ägd mark ske i samband med detta. Väderskyd-
dade och låsbara cykelställ ska successivt införas.
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Energi och miljö

Idrottsanläggningarna måste bevaras i alla kom-
mundelar. Ridsporten är en stor sport i Danderyd, 
inte minst för fl ickor. Den ska få samma stöd som
 andra idrotter. Båtverksamhet för juniorer ska 
uppmuntras. Kvarnparksbadet ska vara kvar 
liksom Vasasko lans bad. Det senare ska utnyttjas 
som skolbad. 

Kultur och fritid
Biblioteken ska ha modern utrustning som mot-
svarar dagens förväntningar. Vi i Danderyds-
centern vill behålla vå ra bibliotek i Djursholm, 
Enebyberg, Mörby centrum och Stocksund. 
Biblioteket i Mörby cen trum behöver rustas upp. 
Bibliotekens öppettider ska anpassas efter de 
önskemål som fi nns inom kommundelen. Biblio-
teken ska spela en stor roll som samlingsplats för 
bland annat kulturella arrangemang. 

Det rika föreningslivet, kultur och idrottsföre-
ningarna, spelar en viktig roll i Danderyd och ger 
många människor möjlighet till en bra fritid. 
Dan derydscentern vill satsa på breddidrott och 
friskvård, där så många som möjligt blir delak-
tiga. Bra motions spår är t ex billig friskvård. 

Barn- och ungdomsverksamheten ska stödjas. 
Aktivitetsstödet får inte skäras ned. Ingen fritids-
peng ska införas mot föräldrars och föreningars 
(ideellt arbetande idrottsledare) vilja. Flickor och 
pojkar ska ha lika möjlighet att använda kommu-
nens anläggningar på bästa tid. Droger och alko-
hol bland ungdomar ska bekämpas i samarbete 
mellan föräldrar, skola, socialtjänst och polis.

Danderyds lokala Agenda 21 måste få en sådan 
spridning och ha så klara direktiv att Danderyd 
kan bli en ekokommun. Vid upphandlingar ska 
kommunen ställa bestämda miljökrav.

Ekebysjön och Ösbysjön ska skötas på bästa sätt.
 Det rika djur- och växtlivet ska skyddas och 
vårdas. Reningen av Värtan och Edsviken ska 
fortsätta och friluftsbad anläggas. Målet är en 
sammanhängande strandpromenad.

Fastighetsnära, separerad sopinsamling ska sna-
rast införas. Ingen stor soptipp i Danderyd. Gam-
la Jaktskytte  banan ska saneras från bly. Telemas-
ter ska samordnas så att de blir så få som möjligt.
 

Alla kraftledningar genom Danderyd ska tunnel-
förläggas.

Danderydscentern vill att kommunen ska bistå de 
husägare som vill övergå till uppvärmning med 
alternativa energislag t ex ytjordvärme, grund-
vattenvärme eller solenergi. Lönsamma energi-
sparåtgärder ska genomföras i kommunens fastig-
heter. Fortsatt fjärrvärmeutbyggnad.
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13. Rune Johansson  14. Agneta Zimmerman  15. Thomas Holst  
16. Patrik Bergquist  17. Dath Hall  18. Gunilla Stjernberg
19. Mikael Engman  20. Bertil Grahn  21. Eva Melander
22. Börje Peratt 23. Jan Christer Eriksson  24. Agneta Holst
25. Patric Helje 26. Ingegärd Bergquist  27. Bo Gradin
28. Bo Hall  29. Hans Kjellman  30. Catarina Romedahl
31. Gustaf Stjernberg  

Granska Danderydscenterns arbete i fullmäktige 2002-2006. 
På www.danderyd.se och på biblioteken fi nns protokollen. 
På www.danderydscentern.nu kan du också läsa våra motioner 
och interpellationer. Där fi nns även våra reservationer. 
Danderydscentern tel. och fax: 753 04 05

Kommunalvalet är 
viktigt. Det gäller 
din vardag. Det 
som ligger dig nära.


