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Vinnande lag
Danderydscenterns
21 % i kommunalvalet gav plats 13 bland
landets kommuner

Fortsatt kamp mot bullret
Avlasta Roslagsbanan, tunnelbana till Täby
Miljönämnden har, under Siv
Sahlströms (C) ledning, förelagt
SL att minska bullret vid Roslagsbanan. Bjudit benhårt motstånd när
ärendena överklagats. Anlitat kvalificerad miljöjurist att bistå oss i
domstolen. SL tycks nu inse att vi
menar allvar, att vi inte viker oss.
De har börjat planera och
genomföra bullerskyddsåtgärder,
spårnära och plank. Vårt arbete för
Danderydsbornas bästa har gett
ett resultat vi aldrig skulle uppnått
med prat och förhandlingar. Vi har
använt de maktbefogenheter Miljöbalken gett oss. Utan den ingen
framgång.
Bostäder och skolor ligger tätt
intill Roslagsbanan. Bullerstörningarna är inte ens i dag med
ökande trafik godtagbara.
Ekebysjöns naturreservat är
också kraftigt bullerstört. På sitt
junisammanträde förelade miljö-

nämnden SL att vid vite minska
bullret i reservatet.
Den delvis påbörjade stora utbyggnaden av Roslagsbanan är
inte acceptabel. Längre, tyngre tåg
ska med hög hastighet passera genom Stocksund, Djursholm, Ekeby
och Enebyberg, endast ett fåtal ska
stanna vid Danderyds stationer.
Under högtrafik räknar man med,
enligt redovisningar som gjorts, 32
till 40 passager per timme. Med
tyngre snabbtåg, som inte stannar
vid stationerna kommer bullret att
öka kraftigt.
En mycket bättre lösning vore
att bygga ut tunnelbanan till Täby/
Arninge med omstigning till Roslagsbanan för den som ska vidare
norrut. Det skulle förbättra trafikförsörjningen för kommunerna norr
om oss. Samtidigt skulle Danderydsbornas villkor inte försämras
på ett så oacceptabelt sätt.

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 av 45 platser i Danderyds kommunfullmäktige.
Kom med oss och engagera dig
i vårt lokala arbete för Danderyds
natur- och kulturmiljöer, för en
förstklassig skola och en stabil ekonomi? Hör av dig!

Rinkebyskogen räddad I Korthet
Genom vår envisa kamp och ditt stöd har vi
nu ett stort naturreservat i Rinkebyskogen

Som förtroendevalda begär vi
Danderydsbornas stöd. Vi begär
ditt stöd. Vi säger: Det här vill vi
göra. Vi frågar: Tycker du som vi?
Håller du med oss? Litar du på oss?
Om du ger oss ditt stöd och förtroende är det en gåva. En gåva som
måste förvaltas väl. Vad det betyder
för oss att få ditt stöd är omöjligt att
mäta. Ett stort ansvar? Ja, naturligtvis. Det är det, och det ska det vara.
Som förtroendevald måste man
vara så engagerad och uthållig att
man aldrig ger upp, hur mörkt det
än ser ut, hur omöjligt det än verkar
vara. Man måste tro på sina förslag,
tro på att de alltid förr eller senare
vinner gehör.
Är det en realistisk inställning?
Står man då verkligen med båda
fötterna på jorden? Ja, absolut hävdar jag med bestämdhet. Det är bara
att titta i facit. Genom en effektiv
opposition har Danderydscentern
långsiktigt fått igenom mycket med
hjälp av ditt stöd.
Under en lång följd av år har vi

fört en outtröttlig kamp för att försöka säkra de natursköna områdena Rinkebyskogen och Sätra ängar
samt området ner till Rösjön mot
bebyggelse. Vi har föreslagit att
de ska läggas ut som naturreservat,
som är ett långsiktigt och starkt
skydd. Det har legal status medan
”friluftsområde” inte är någon som
helst garanti för att området inte
kommer att bebyggas.
Moderaterna förlorade i valet
2010 sin majoritet. Danderydscentern valde då att ingå i en allians
med M och KD. Villkoret för detta
var bland annat att Rinkebyskogen
skulle bli naturreservat.
Vi har nu förhindrat bebyggelse
på detta natursköna område genom
att göra 237 hektar mark som kommunen äger till naturreservat. Vi
har säkrat området för oss som bor
här nu och för kommande generationer, våra barn. Utan ditt stöd i
valet hade det varit omöjligt. Tack!
Siv Sahlström
Ordförande Danderydscentern

Danderydscentern
orädd i opposition - stark i majoritet

Satsning på miljöarbete stor framgång
I tidningen Miljöaktuellts ranking
har Danderyd gått från plats 214,
av 290 kommuner, år 2011 till plats
47 i årets nu publicerade mätning.
Vi ligger i topp bland kommunerna i Stockholm nordost. Det är en
remarkabel framgång. Danderyds
miljöarbete har varit eftersatt. Under denna mandatperiod då Danderydscentern ingått i kommunledningen och Siv Sahlström (C)
haft ansvaret för miljö- och hälsoskyddsnämnden har vi satsat stort på
miljöarbetet. Vi behöver inte längre
skämmas. Men målet måste vara att
Danderyds kommun blir etta. Guldplatsen är vad vi ska eftersträva.

Fler reservat behövs
Statsmakterna diskuterar att ta bort
det kommunala planmonopolet. De
vill kunna tvinga fram bebyggelse
i kommunerna. För att säkra Danderyds finaste områden behöver vi
inrätta fler naturreservat: Naturreservatet vid Ekebysjön behöver bli
större. Sätra ängar och Altorpsskogen bör sedan stå på tur.
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Ugglan och det vita fåret
Kåseri av Siv Sahlström
Han öppnade den ena
lotten efter den andra,
flera med vinst. Alla
mina var blanka, nit. Jag
är en sådan där turgubbe
förklarade han stillsamt.
Som gammal gympalärare är inte Rune någon
som förhäver sig.
Förr fick vi oss tillsänt lotter som föreningen skulle sälja. Men det
var ingen som ville sälja
lotterna. Så vi köpte dem
själva Rune och jag. Pinsamt att skicka tillbaka
dem och få höra att ”rika
Danderyd” inte orkade
sälja dem eller inte hade
råd att köpa dem.
Någon turgumma har
jag inte varit, men jag
köper ibland lotter för att
ge stöd åt en verksamhet
som känns angelägen.

Men en gång vann
jag helt oväntat vid en
dragning i ett sådant där
”stödköp”. Det var en
stor ugnseldfast glaskarott med ett elegant
mässingsställ.
Den har använts så
mycket att mässingsstället gett upp. Den har
varit med oss i vår tradition att efter nyårsdagens
konsert från Wien äta
en gyllenbrun Janssons
frestelse till lunch.
Och nu efter många år
hände det igen. Jag fick
besked att jag vunnit i ett
konstlotteri. En dag när
jag kom hem stod en stor
papperspåse i hallen. Det
var konstverket som levererats ända till dörren.
När jag drog upp
tavlan ur påsen blev jag

som återuppstått i ny
skepnad. Den som gav
mig trygghet när jag
kom hem till den tomma,
mörka våningen. Som
vuxen har jag på antikmarknaden lyckats hitta
flera sådana ugglor som
nu står i mitt arbetsrum.
Uggletavlan har
fått en hedersplats.
Den hänger bredvid en
litografi, som jag fått av
Konstnär: Carl Linderoth
Cecilia Frisendahl med
helt paff. Högt upp på
tillägnan av Cici. Tavlan
en gren satt en uggla och heter ”Det vita fåret” och
tittade rakt på mig med
föreställer ett ensamt vitt
lysande ögon. Sällan har får omgivet av svarta.
jag blivit så överväldiIngen av dessa för
gad. Hur kunde jag vinna mig så speciella tavlor
just denna tavla? Det var har jag valt. De har komsom om konstnären gjort mit till mig helt oväntat.
den direkt till mig.
Så kanske är jag trots
Det var min barndoms allt en turgumma när det
lysande porslinsuggla
verkligen gäller.

Anpassa husen till befintlig villabebyggelse
Lägg inte en massiv bostadsbebyggelse öster om Enebybergsvägen
En ny detaljplan för
Eneby torgs östra del är
nu ett av de viktigaste
ärendena i byggnadsnämnden. Ett förslag för
bebyggelse på fastigheterna mellan Enebybergsvägen och villatomterna arbetades fram på
stadsbyggnadskontoret
under 2013, och visades
för samråd i december.
Många närboende kom
på samråden för att se
förslaget och lämna sina
synpunkter.
Reaktionerna från
alla dem som kom var

starkt negativa, och gav
byggnadsnämnden ett
entydigt svar: att enebybergsborna inte vill ha en
lika hård exploatering på
den östra sidan som på
den västra.
Danderydscentern
röstade emot och reserverade sig mot den starkt
kritiserade detaljplan
som ligger till grund för
bebyggelsen på Eneby
torg i dag. Vi är därför
inte förvånade över att
enebybergsborna inte vill
se en massiv flerbostadsbebyggelse öster om

Enebybergsvägen heller.
Vi uppskattar att ni som
bor i området tog er tid
att komma på samråden
och skriva inlagor till
byggnadsnämnden i
detta tidiga skede.
Vi i Danderydscentern vill att förslaget nu
minskas kraftigt. De nya
husens höjd och volym
måste anpassas till den
befintliga villabebyggelsen och inte till den
storskaliga centrumbebyggelsen.
Enebyberg präglas
av en småskalig villabe-

byggelse med lummiga
trädgårdar - det måste
vara utgångspunkten i
detaljplanearbetet!

Kristin Eriksson
ordförande byggnadsnämnden (C)

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

