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Nej till avtal! Utbyggnad Vinnande lag
Danderydscenterns
av Roslagsbanan får
21 % i kommunalvaoacceptabla konsekvenser let gav plats 13 bland
landets kommuner

I Stocksund, Djursholm, Ekeby
och Enebyberg ligger bebyggelse
och skolor tätt intill Roslagsbanan.
Redan i dag är bullerstörningarna
på grund av den utökade trafiken
oacceptabla.
SL håller på med en utbyggnad
av Roslagsbanan, som om den genomförs enligt SL:s plan får stora
konsekvenser för Danderydsborna.
Längre och tyngre tåg ska köra
upp till 120 km/tim. Vid högtrafik
räknar man med 32 – 40 passager
per timme. Ett fåtal tåg ska stanna
i Danderyd, i sämsta alternativet tre
per timme. Den miljöbelastning en
sådan utbyggnad skulle få för Danderydsborna är inte rimlig.
En väsentligt bättre lösning vore
att bygga ut tunnelbanan till Täby/

Danderydscentern är Danderyds
näst största parti. I kommunalvalet 2010 ökade Danderydscentern
ytterligare från 16,8 % till 20,8 %.
Det var bästa resultatet för C i kommunalvalet i Stockholms län. Det
gav också Danderydscentern plats
13 bland Sveriges 290 kommuner.
Valresultatet innebar att Danderydscentern fick tre nya mandat och
därmed tio platser i Danderyds fullmäktige.
Kom med oss och engagera dig
i vårt lokala arbete för Danderyds
Arninge med omstigning till Ros- natur- och kulturmiljöer, för en
lagsbanan för dem som ska vidare. förstklassig skola och en stabil ekoDet skulle förbättra trafikförsörj- nomi. Hör av dig!
ningen för kommunerna norr om
oss samtidigt som det inte skulle
försämra villkoren för Danderydsborna på ett oacceptabelt sätt.
För att lösa befintliga bullerproblem vid Roslagsbanan krävs spårnära bullerskärmar, kjolar på tågen,
lägre hastighet och tystare vagnar.
Ett förslag till avsiktsförklaring där Danderyd går med på den
omfattande utbyggnaden av Roslagsbanan var framme för beslut i
fullmäktige 2010-10-18. Förslaget
återremitterades eftersom Danderydscentern var emot avtalet och
efter valet inlett samarbete med
moderaterna.

Alla misstag går inte att rätta till
Oförmågan att analysera problemen och bromsa projektet Mörby
Centrum i tid får nu konsekvenser för Danderydsborna
Varför är Mörby Centrumfrågan
så komplicerad? Varför tar det så
lång tid? Jo, därför att kommunen
inte har full rådighet över detta.
Grundorsaken är enkel. Förmågan att analysera problemen, se de
hotfulla hinder och komplikationer
som dök upp på vägen saknades
när arbetet pågick. Det rullade på.
Man förstod inte att man måste
bromsa. Detta stora projekt skulle
till varje pris drivas igenom före
valet 2010.
Det var direkt ansvarslöst att
inte stanna upp trots det allvarliga
läget och trots upprepade varningar i styrgruppen och av den konsult
som kommunen anlitade. En stor
majoritet drev igenom detaljplanen
fast avtalet med företaget var överklagat på grund av att kommunen

skulle sälja marken långt under
den egna marknadsvärderingen.
Efter valet beslöt ett enigt fullmäktige upphäva sitt beslut om
detaljplanen, som hade överklagats till regeringen. Företaget ville
dock genomföra den och motsatte
sig att den skulle göras om. Eftersom parterna inte var överens fastställde regeringen detaljplanen.

Värme i vinteroväder
Kåseri av Siv Sahlström
Värsta ovädret i mannaminne.
Snön vräker ner. Vad göra? Inga
bussar kommer fram. Och att
ta sig till fots uppför den långa
backen, så lång att den fått ge
namn åt vägen, är i detta hundväder med kraftig blåst och höga
drivor oöverstigligt. I varje fall för
mig med packning, väska, pärm
och ett större antal chokladaskar
till nämndens avslutning. Jag
behöver bilen.
Min livskamrat går ut för att
försöka röja väg för mig. En stor
driva har av den starka blåsten
packats mot garageporten. Han
inleder arbetet med att frigöra
den. På hela uppfarten ligger hårt
packad tung snö. När han nått

halvvägs frågar någon: ska jag
hjälpa dig. En ung, mycket ung
man står beredd. Ja tack, säger
min livskamrat. Och den unge
mannen sätter igång.
Livskamraten kommer in och
berättar vad som hänt. Han sa att
han inte ville ha betalt säger han,
men jag tänker ge honom en slant.
När han kommer ut igen håller tre
unga män på att jobba med uppfarten. Och klart blev det i tid. Det
var vårt lands ungdom och framtid
som grejade det.
När jag några veckor senare
kör ut på den då nyröjda uppfarten
har snösvängen åter kört upp snö
på vår mark och lagt som en vall
vid infarten. Jag är optimist, det

Företaget kan inte förvägras att
bygga enligt gällande plan. Att vi
ändå kan stoppa skyskrapan beror
på att kommunen äger OK-tomten.
Kommunalrättsligt kan inte en
kommun ändra ett gynnande beslut om en part motsätter sig det.
När ett enigt fullmäktige talade om
vad Danderydsborna ville, önskar
man att det hade respekterats av
ett i kommunen verksamt företag,
som vi ska göra en stor affär med.
Så var det inte!
En del misstag som begås kan
inte göras ogjorda. En del går inte
att rätta till. Det gäller just detaljplanen för Mörby Centrum. Därför
tar det nu tid att genom förhandlingar försöka lösa detta.
Siv Sahlström
ordförande Danderydscentern
måste erkännas. Problem är till
för att lösas. Hinder för att övervinnas. Den är inte omöjlig att
forcera tänker jag. Så jag kör.
Det händer allt emellanåt att
jag är för optimistisk. Detta var
ett sådant tillfälle. Jag sitter fast,
kommer varken fram eller tillbaka.
Vägen är helt tom, inte en människa syns till. Men från ingenstans dyker en glad och hjärtlig
man upp. Han har stannat sin bil
på andra sidan vägen. På rekordtid
har ytterligare två personer anslutit, en dam och en yngre man.
Plötsligt är tre personer under
befäl av den glade i full gång med
att dra loss mig och min bil.
Snart ska nog vintern, efter en
sista utlovad attack, vara över för
den här gången. Men snön och kylan lämnar efter sig varma minnen
av hjälpsamhet och omtanke.

Danderydsborna ger högsta betyg: Danderyd en god plats att bo och och leva på
Toppresultat i Danderyds skolor, förskoleplats direkt, äldre mer nöjda med särskilda boenden och hemtjänst, högre miljörankning
Majoriteten förlorade
Den sittande majoriteten M och
KD förlorade sin majoritet i såväl
fullmäktige som nämnderna i valet 2010. Danderydsmoderaternas
valförlust ledde till att de bytte
ledning. Det öppnade för en historisk och bred uppgörelse om ett
program för denna mandatperiod
mellan Danderydscentern och Danderyds moderater. Även KD anslöt
sig till denna.

Fördel för Danderyd
Detta har medfört en vitalisering
av det politiska arbetet i Danderyd. Det har utan tvekan varit till
stor fördel för Danderyd och Danderydsborna. Ett samarbete mellan tre partier innebär konflikter,
många gånger konstruktiva sådana
eftersom man måste komma överens. Det hindrar samtidigt envälde.
Ingen av oss kan få precis som vi
vill. Olika åsikter ska smältas samman. Att fatta beslut är inte lätt. Det
ska det inte heller vara.
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Fortsatt låg skatt
Danderyd har Sveriges tredje lägsta skatt. Vi når goda, i vissa fall
exceptionellt goda, resultat i olika
mätningar, men naturligtvis finns
det också sådant som vi kan bli
bättre på. Och det arbetar vi med.
Vi väljer här att referera jämförelser
som är hämtade ur SKL:s (Sveriges
kommuner och landsting) jämförelseprojekt, kommunens kvalitet
i korthet 2012 och Miljöaktuellts
miljörankning.

skickligaste pedagogerna kan rekryteras. Det kommer också att införas karriärtjänster i form av lektorat för kvalificerade pedagoger.

Högsta resultat
Danderyd har högsta möjliga resultat när det gäller att kunna erbjuda
alla barn förskoleplats det datum
föräldrarna önskat. Danderyd tillhör också de bästa kommunerna
när det gäller personaltäthet i förskolan.

Toppresultat

Minskad väntetid

Danderyd uppnår toppresultat inom
grundskola och gymnasieskola och
har högst andel behöriga elever till
något nationellt program på gymnasiet. Det kan man utläsa ur SKL:s
rapport. Danderyd är också bland
de bästa kommunerna när det gäller resultatet i de nationella proven
för årskurs tre och sex samt andelen
elever som fullföljer gymnasieutbildningen.

Inom äldreomsorgen har Danderydsborna blivit mer nöjda med
särskilda boenden och hemtjänst.
Resultatet har förbättrats sedan
2011. Det är en kraftigt minskad
väntetid för plats på äldreboende,
vilket placerar Danderyd bland de
bästa kommunerna.
Danderydsborna ger till sist
sin kommun högsta betyg som en
god plats att bo och leva på.

Fortsatt satsning

Bättre miljörankning

Satsningen på skolan fortsätter i
år med 5,7 miljoner kronor extra.
Danderyd ska kunna erbjuda så
konkurrenskraftiga villkor att de

Danderyd gick 2012 från placering
214 till 150 av 290 kommuner i tidningen Miljöaktuellts rankning av
”Sveriges Miljöbästa kommun”.

Danderydscentern i
kommunledningen
Hör av dig om du har en fråga, en synpunkt
eller något förslag på vad vi borde göra för
att vårt fina Danderyd ska bli ännu bättre!
Siv Sahlström (C)
Kommunalråd
Ordförande Miljö- och hälsoskyddsnämnden och första vice
ordförande Kommunstyrelsen
siv.sahlstrom@danderyd.se
Tel direkt: 08-568 91937,vx: 568910 00

Kontaktuppgifter
Kristin Eriksson (C)

Patrik Nimmerstam (C)

Ordförande Byggnadsnämnden

Ordförande Barn- och utbildningsnämnden

till Danderydscenterns ledande
företrädare i respektive nämnd
hittar du på kommunens hemsida
www.danderyd.se

Kom med oss!
Tycker du det verkar intressant
att vara med och påverka vårt
Danderyd mer direkt? Tycker du
det vore spännande att se hur det
fungerar i den politiska vardagen?
Bli medlem! Kontakta Danderydscenterns ordförande Siv Sahlström
siv.sahlstrom@telia.com eller
mobil: 070 660 30 26

Jörgen Elfving (C)

Lovisa Eriksson (C)

Förste vice ordförande Tekniska
nämnden

Första vice ordförande Kulturoch fritidsnämnden

Lena Ringstedt (C)

Maria Mandahl (C)

Gustaf Stjernberg (C)

Första vice ordförande Kommunfullmäktige och Socialnämnden

Första vice ordförande
Fastighetsnämnden

Förste vice ordförande Produktionsstyrelsen och Djursholms AB

