ODR Samhällsinformation

Augusti 2022

Danderydscentern toppar sin kommunlista
med ordföranden Kristin Eriksson (C)
Vi glömmer aldrig
att det är du som
valt oss, som är vår
uppdragsgivare
Kristin Eriksson (C), toppar Danderydscenterns
fullmäktigelista.
Hon efterträder Siv Sahlström (C)
som första namn på valsedeln i
kommunalvalet. Kristin har suttit i
byggnadsnämnden från 1999, som
ordförande 2010-2014, därefter
som andra vice ordförande. Hon har
varit ledamot i kommunfullmäktige
2003-2018, ersättare, på egen begäran, 2018-2022.
Kristins omfattande kompetens
när det gäller natur- och kulturmiljöfrågor och starka engagemang
för bevarandet av kommundelarnas
särart och trädgårdsstaden var avgörande för att Danderydscentern
enhälligt valde henne till sin nya
ordförande och till topplaceringen
på listan.
Siv Sahlström (C), som under
lång tid varit Danderydscenterns
mycket framgångsrika ledare, och
som är Danderyds mest erfarna politiker ställer upp för omval på plats
fem och står till förfogande som
partiets gruppledare i fullmäktige
efter valet.
Läs om Kristin på sid 3

Siv Sahlström (C):
Mitt mångåriga engagemang för Danderyd och
för våra uppdragsgivare,
Danderydsbor, är lika
starkt oavsett placering
på kommunalvalsedeln.

Vi måste försöka stoppa
kriminell verksamhet som
särskilt riktas mot äldre
Danderydscenterns fullmäktigegrupp föreslår i en motion att
fullmäktige ska besluta att snarast
anordna informationsinsatser med
syftet att informera äldre Danderydsbor om den kriminella verksamhet, som särskilt riktas mot
äldre personer. Detta för att i möjligaste mån hindra gärningsmännen
från att lyckas med sin kriminella
verksamhet, och öka tryggheten
för den särskilt utsatta gruppen.

Bakgrund

Siv Sahlström (C) är ledamot i
kommunfullmäktige, kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen samt gruppledare.
Min första plats på en vallista var
fem. Därefter har jag stått på första
plats i alla val och även varit Danderydscenterns ordförande. När jag
bestämde mig för att lämna ordförandeposten, bad jag att få flytta ner
till plats fem, där jag var placerad
mitt första val.
Jag anser att partiets ordförande
ska stå på plats ett, och även ha
kommunalrådsposten, vilken jag
kommer att lämna vid årsskiftet. Då
väljer det nya fullmäktige ledamöter till styrelser och nämnder. Själv
står jag till förfogande att fortsätta
som gruppledare i fullmäktige och
leda fullmäktigegruppens arbete.
Och framför allt kommer jag,
med fortsatt starkt engagemang,
ägna mig åt alla våra viktiga frågor
och stå till mina uppdragsgivares,
Danderydsbornas, förfogande.

Bedrägerier på nätet och via
mobiltelefon har ökat de senaste
åren, och äldre personer är särskilt
utsatta. Via telefonsamtal, sms eller mail lyckas kriminella personer
lura till sig pengar och ibland även
id-kapa sitt offer.
Tillvägagångssätten är olika,
och ständigt skapas nya metoder.
Gärningsmännen är uppfinningsrika, skrupulösa och ofta mycket
svåra att spåra i efterhand. De är
vältaliga, manipulerande och lyckas ofta ingjuta förtroende hos den
de kontaktar.
Trots att polisen får in ett
stort antal anmälningar varje år,
misstänks mörkertalet vara stort.
Många av de utsatta skäms för att
ha blivit lurade och överlistade,
och anmäler inte. Att många äldre
personer först blir avlurade pengar,
och sedan inte vill tala med någon

Se upp!
Brottslingarna
är vältaliga, och
lyckas ofta ingjuta
förtroende. Låt oss
inte bli lurade!

om det, är en situation som vi måste
göra allt vi kan för att stoppa.
Polisen arbetar hårt med bedrägerier, men ofta när det är för sent,
det vill säga när bedrägeriet är fullbordat. Kommunen skulle däremot
kunna arbeta proaktivt. En möjlighet skulle kunna vara att erbjuda information dels på biblioteken dels
på pensionärsföreningarnas sammankomster och eventuellt andra
ställen där äldre samlas.
Information om hur de kriminella arbetar, både i sin kontakt med
offret och rent tekniskt, samt hur
den drabbade kan avstyra kontakten och polisanmäla händelsen, är
några av de saker som skulle kunnas tas upp. Det ska vara en erfaren
person från Polisen och/eller någon
med specialistkompetens i dessa
frågor som håller i informationen.
Syftet ska vara att i möjligaste
mån stoppa den kriminella aktivitet
som skapar oro och otrygghet bland
äldre, och som kostar framför allt
offret, men även samhället stora
pengar.
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Ung orädd, driftig kvinna, som utbildat
sig och varit egen företagare, nu politiskt
erfaren tar hon över ledartröjan
Kristin Eriksson är född och
uppvuxen i Stocksund. Men familjen bodde periodvis i Frankrike, där Kristin gick i en internationell skola och senare studerade
på Sorbonne. Kristin, som redan i
femtonårsåldern sydde klänningar
till sig själv, sökte in på en treårig
design- och damskrädderiutbildning i Paris.
– Vi fick lära oss sy damkläder
på docka, Haute Couture. Vi var
200 elever men bara två svenskar.
Jag fick göra min praktik hos Chanel och var med och sydde upp en
sommarkollektion, berättar Kristin.

Startade damskrädderi
Väl hemkommen med sin färdiga
utbildning startade hon tillsammans med en gammal skolkamrat
ett damskrädderi på Östermalm.
– Men efter ett par år var vi
tvungna att sluta. Det tar 100 arbetstimmar att sy en dräkt eller
en klänning. Det var inte lönsamt.
Det var inte möjligt att få en rimlig timlön. Kristin sadlade om och
började läsa miljövård på universitetet.
– Jag insåg snart att jag behövde bättre baskunskaper och läste
geologi och biologi.

Starkt engagemang
Kristin var mycket engagerad i
kultur- och miljöfrågor. Som ung
småbarnsmamma lade hon ner
mycket arbete på att försöka rädda
Stocksundsbron, som sedan revs.

– Moderaterna skrev folk på
näsan hur det ska vara till exempel i byggfrågorna. Samråden var
mycket av hyckleri och kvasidemokrati.

Långsiktighet viktig

Kristin Eriksson (C) är född i
Stocksund och har bott nästan hela
sitt liv i kommunen. Hon kan Danderyd i grunden.

Hon reagerade bland annat mot
bygget i Järnvägsdalen, och gick
runt och samlade in namn och
skrev inlagor.
Kristin blev lokal medlem
Det var i samband med detta engagemang Kristin blev lokal partimedlem i Danderydscentern. Det
var en försöksverksamhet Centerpartiet hade då. Man erbjöd engagerade kommunmedlemmar medlemskap i den kommun de bodde,
utan att de behövde vara centermedlemmar på riksplanet.
– Jag var upprörd över det som
hände och upptäckte att jag tyckte
som Danderydscentern.

Information och dialog inför
alla planbeslut

Kristin anser att det är viktigt att
värna om miljön och naturen och
se långsiktigt på viktiga miljöfrågor.
– Där är det stora skillnader
mellan Danderydscentern och övriga partier, påpekar Kristin.
– Jag har ju sett vad som har
hänt i Danderyd sedan jag var
barn. Och det är väl ingen tvekan
om att många fina grönområden,
till exempel Cedergrenska området
och Rinkebyskogen, hade varit bebyggda i dag om inte Danderydscentern fört en så effektiv opposition under många år.
– Jag har lätt att tänka mig in i
både barns och vuxnas situation.
Danderydscentern försöker se till
alla grupper i Danderyd. Det är
väldigt viktigt för mig. Därför känner jag mig hemma hos Danderydscentern.

Framgångsrik, kompetent civilingenjör
med stort politiskt och socialt engagemang
Christian Ljungdahl är född
och uppvuxen i Djursholm. Efter
genomförd reservofficersutbildning blev Göteborg hans hemort.
Där utbildade han sig till Civilingenjör och jobbade fem år på
Skanska.
Hans yrkesliv har kretsat kring
utvecklingen av infrastruktur. I
dagsläget arbetar han på Trafikverket med utvecklingsfrågor.
Han flyttade tillbaka till Stocksund vid millenieskiftet och bor i
dag där med sin familj, Sofia och
Erik 18 år och Maria 21 år. En stor
del av fritiden går åt till att vara
med dem, samt sköta hus och trädgård.
Christian ansvarar för knatteskolan i fotboll för de minsta i
Stocksund. Idrott i alla former har
alltid intresserat honom, och han
försöker löpträna när tillfälle ges.
Det är viktigt för honom att kommunen satsar än mer på breddidrott
för både flickor och pojkar.

-Jag har alltid varit intresserad av samhälle och politik och
har valt att engagera mig själv där
många beslut fattas, det vill säga i
nämnder och fullmäktige i kommunen, säger Christian.

Det här är jag beredd att
lägga ner mycket tid och
kraft på att
- Danderyds fortsatta bebyggelse utvecklas i linje med sin historia
är för mig avgörande. Där vi bygger ska vi bygga småskaligt.
- Upphandlingarna inom kommunens fastigheter, infrastruktur
och sociala tjänster ska också ske
så effektivt som möjligt. Vi måste
göra bra affärer inte ha huvudet
under armen.
– Vi måste få ordning på våra
kulturfastigheter, och vi ska själva
äga vår samhällsfastigheter, skolor
och äldreboenden.

Christian Ljungdahl (C) kandiderar för omval på plats nr tre
på kommunlistan. Han är i dag
även ersättare i kommunstyrelsen och andre vice ordförande i
fastighetsnämnden.

Stoppa majoriteten, bevara kulturarvet!

