
 

 

 

Reservation från Danderydscentern mot kom- 

munfullmäktiges beslut att avslå vår motion om 

att i samband med detalj planeläggningen av 

Mörby centrum planera in och bygga/låta bygga 

ett nytt servicehus för äldre Danderydsbor. 

Kevinge Servicehus är mycket uppskattat, även om det numer kallas 

äldreboende eftersom en del av de faciliteter som man speciellt 

sammankopplar med servicehus inte längre finns. Dock finns det 

fortfarande en restaurang inom huset och olika aktiviteter. Det 

kommer när Mörbygården flyttar till Kevinge att bli ändå fler 

aktiviteter till glädje för de boende. 

Närheten till Mörby centrum med en bra service gör att även den 

som är lite handikappad kan ta sig till centrumanläggningen. Man har 

nära till en bra service som när centrumanläggningen byggs ut 

kommer att bli ändå bättre. Många äldre Danderydsbor vill bo i 

servicehuset, men platserna räcker inte till. Alltför många nekas 

därför plats. Vi anser att kommunen skall försöka tillgodose de 

önskemål som kommunens invånare har. 

En stor utbyggnad av Mörby centrum planeras. I samband med 

denna hade det varit lämpligt att planera in och bygga ett nytt 

servicehus. Servicehuset skulle kunna byggas antingen av kommunen 

eller av ett privat företag. Genom att samordna olika verksamheter 

med Kevinge servicehus skulle man haft möjlighet att erbjuda äldre 

Danderydsbor bättre service. 

Socialnämnden har i sitt yttrande över motionen konstaterat att 

behov finns av bostäder anpassade för äldre utan behov av så kallat 

särskilt boende, men med behov av trygghet och gemenskap. 

Äldrebostäder som byggs genom t ex Blomsterfonden fördelas till 

personer som står i kö hos Blomsterfonden. Det innebär att det 

kanske bara är ett fåtal äldre Danderydsbor som kan få bostad där. 

Många kommer från andra kommuner. Därför kan vi inte räkna in 

dem i det antal bostäder som behövs för att tillgodose våra äldre 

kommuninvånares behov. 

 

 



Kommunen måste se till att det finns bostäder för de Danderydsbor 

som efterfrågar en bostad anpassad för äldres behov. Det går inte 

heller att blunda för att alla Danderydsbor faktiskt inte kan köpa sig 

en bostadsrätt i de exklusiva äldreboenden som finns inom kommu- 

nen. Alla äldre personer i Danderyd skall kunna få bo kvar i vår 

kommun där de kanske bott hela eller en stor del av sitt liv oavsett de 

har kapital att köpa en bostadsrätt eller ej. 

Kommunfullmäktige avslog med stor majoritet vår motion och 

uppdrog i stället åt kommunstyrelsen att pröva förutsättningarna för 

uppförande av fler så kallade seniorbostäder i Danderyd. Det är en 

helt annan fråga. 

Vad fullmäktige skulle ta ställning till var motionens förslag att 

pröva förutsättningarna att i samband med detaljplaneläggningen av 

Mörby centrum planera in ett servicehus för äldre Danderydsbor. 

Man avslog motionen samtidigt som man planerar att bygga extremt 

mycket kontorslokaler inom Mörby centrum-området. Vi förstår 

inte den prioritering som fullmäktiges majoritet gör. Vi beklagar 

mycket att vi inte fick gehör för vårt förslag. 
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