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God Jul och Gott Nytt År!
En riktigt god, vilsam jul och ett lyckosamt 2013 Tack för det
önskar vi i Danderydscentern alla Danderydsbor gångna året!

Fast ledning ger bra resultat
Under två år har Danderydscentern
med sina tio mandat suttit i kommunledningen. Under denna tid har miljöarbetet skärpts. Danderyd har i år
gått från placering 214 till 150 (av 290
kommuner) i tidningen Miljöaktuellts
miljörankning av ”Sveriges Miljöbästa
kommun”.
Arbetet med buller- och partikelfrågorna vid E 18 och Roslagsbanan
drivs nu med stor kraft. Förutom
hastighetssänkning arbetar vi kontinuerligt med att få till stånd bullerskydd,
tyst asfalt och användandet av ny
teknik som dämpar bullret. Och inte
minst en tunnelförläggning av E18

De administrativa kostnaderna
inom kommunens hemtjänst ska
minska kraftigt. Genom att använda
befintliga lokaler till det nya miljöoch hälsoskyddskontoret spar vi
900 000 kronor om året i lokalkostnader. Utströmningen av ineffektivt
använda skattepengar stoppas.
Danderydscentern håller skatten
för 2013 oförändrad, 17:35 kronor,
Sveriges tredje lägsta skatt.
Skolan får 5,7 miljoner extra,
vilket innebär att skolpengen höjs.
Vi vill kunna erbjuda så konkurrenskraftiga villkor att vi kan rekrytera
de skickligaste pedagogerna.

Ett stort tack till alla Danderydsbor som under det
gångna året hört av sig med
synpunkter och förslag.
Tack för vänliga och uppmuntrande ord, blommor,
kort, brev och samtal! Allt
går direkt till hjärtat!
Tack för påpekanden och kritik som inspirerat oss och fått
oss att fundera litet extra.
Vi ser fram mot nästa år
och fortsatta goda kontakter
med våra uppdragsgivare,
Danderydsborna. Den kontakten är själva grunden för
vårt politiska arbete. Det gör
det meningsfullt och stimulerande.
Siv Sahlström
Ordförande Danderydscentern
Kommunalråd

Dramatik i
juletid

Högsta betyg
för Danderyd

Kåseri av Siv Sahlström
Utan pappa hade jag inte levt i
dag. Nej, det förstår ju var och
en att utan pappa kunde jag inte
finnas till, men han gav mig – och
mamma – livet en gång till.
Det var fullt julstök i familjen.
Kakbak enligt mormors recept
och korvstoppning enligt farmors.
Julstjärnan var upphängd och adventsstaken på plats. Det doftade
gott av starka kryddor och mat.
Jag blev så trött, jag måste
lägga mig ett tag sa mamma. Inte
konstigt efter en hel söndags arbete i köket. Jag var också obegripligt sömnig och gick mot mitt
rum. Då säger pappa: jag lägger
mig också en stund. Och så låg vi
alla på våra sängar.
Jag vaknar av att pappa ruskar
mig kraftigt. Upp med dig kommenderar han. Med pappas hjälp
lyckas jag ta mig upp och fram till
fönstret som han slagit upp på vid
gavel. Iskall vind slår emot mig.
Det är korsdrag. Alla våningens
fönster är vidöppna.
Vad hade hänt? Jo, när pappa
låg där på väg att somna tänkte
han att det var konstigt att vi alla
på en gång blev så utmattade.
Något måste vara fel. En tanke
slog honom. Gasen! Han lyckades
i sitt omtöcknade tillstånd ta sig
ut i köket. Gasen strömmade ut ur
ugnen. Någon minut senare hade
vi alla sovit gott och för alltid.
Den julen var det alldeles särskilt roligt att komma till mormor
och farmor i julhelgen. De hade
betydligt säkrare spisar. Aldrig
skulle jag som vuxen välja att bo i
en våning med gasspis. Då kanske
det inte blir någon jul alls. Det
räcker med att någon i julbrådskan
råkar vrida på fel knapp.

Skydda Danderyds natur- och
kulturvärden
Kristin Eriksson (C), som är
byggnadsnämndens ordförande
sedan två år, arbetar oförtröttligt
för att bevara Danderyds naturoch kulturvärden. Hon säger:
Min fasta övertygelse är att vi
som bor i Danderyd gör det för att
vi tycker att Danderyd har stora
tillgångar i form av vacker och trivsam bebyggelse, gröna ängar, lätttillgängliga skogar, fina sjöar och
en lång kuststräcka.
Det är därför som vi i Danderydscentern vill skydda de mest
värdefulla miljöerna vi har på ett
rättssäkert och långsiktigt sätt så att
de inte går förlorade.
Vi är exempelvis övertygade
om, att Danderydsborna tar Rinkebyskogen för given, känner sig
förvissade om att den alltid kommer att finnas där, för att motionera,
plocka svamp eller rasta hunden i.
Inte tänker väl de flesta på att skogen har hotats ett flertal gånger.
Det finns bara ett sätt att skydda
skogen på och det är att bilda ett
naturreservat. Något vi arbetat för
under en lång följd av år. Det är det
skydd som garanterar att skogen
finns kvar för nuvarande och kommande Danderydsbor.

Patrik Nimmerstam (C), som är
ordförande i barn- och utbildningsnämnden sedan två år, kan glädja
sig åt att skolorna i Danderyd når
lysande resultat. Högsta betyg som
skolkommun fick Danderyd när
skolinspektionen gjorde sin tillsyn
av verksamheten i år.
– Det är unikt att man har så få
synpunkter på en kommun, säger
Patrik. De fick göra om återföringen till kommunen eftersom det inte
fanns någon kritik att återföra.
– Eleverna trivs, känner sig trygga och når särklassiga kunskapsresultat enligt skolinspektionen.
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