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Kristin Eriksson (C) i topp. Kristin har
sina rötter i Danderyd. Med undantag för
studieåren i Frankrike har hon bott här
hela sitt liv. Hon ”kan” Danderyd.
Kristin Eriksson (C) toppar Danderydscenterns fullmäktigelista. Hon efterträder Siv Sahlström (C) som
förstanamn på valsedeln i kommunalvalet. Kristins
omfattande kunskaper och kompetens när det gäller
natur- och kulturmiljöfrågor och starka engagemang
för bevarandet av trädgårdsstaden och natur- och
kulturmiljön, samt hennes förmåga att kunna tänka sig
in i både barns och vuxnas situation, gör henne till en
bra ledare, en ledare som inte ser uppdraget som ett
avstamp för vidare karriär i region eller riksdag utan
som det förtroendeuppdrag det är meningen att det
ska vara.
Kristin är andra vice ordförande i byggnadsnämnden;
Hon var ordförande i byggnadsnämnden 2010-2014
och ledde då detaljplanearbetet för Inverness så framgångsrikt att det inte blev ett enda överklagande. Hennes diplomatiska kompetens är omfattande.

Om du ger oss ditt förtroende, kommer
vi att ta mycket väl hand om det
Granska vad vi gjort!
Se hur vi går vidare!

Med hjärna, hjärta och engagemang kommer
vi att arbeta för dig, som är vår huvudman.

Vi har under de fyra år som gått
sedan förra valet lagt många motioner i kommunfullmäktige. Vi har när
vi reserverat oss mot beslut utförligt
redogjort skriftligt för skälen till detta.
Reservationerna ligger i fullmäktiges och kommunstyrelsens protokoll
under respektive ärende. Protokollen
finns på kommunens hemsida. Även
motionerna finns i fullmäktiges protokoll. De flesta finns även på www.
danderydscentern.se. Vi har också för
din räkning tagit hårda debatter i fullmäktige.

Vi är valda direkt av Danderydsbor
för att företräda Danderyd i alla sammanhang. Danderydsbor, våra väljare,
är vår huvudman i alla lägen. Över-

gripande bedömningar ska riksdag

Kuslig utveckling
Partier och personer som har suttit i
fyra år i fullmäktige och talat och röstat för förslag, säger nu att de är helt
emot det, de arbetat för i fyra år. Det är
således fullt möjligt för personer och
partier att under fyra år arbeta för något, för att straxt före valet säga att de
är helt emot det. Eller lova något inför
ett val, strunta i det i fyra år och inför
nästa val lova samma sak eller något
liknande, som om ingenting hänt. Det
är en kuslig utveckling.

Förtroendet raderas ut
Valhandlingen ska vara ett betyg på insatsen under fyra år. Frågan som borde
ställas är; har mitt parti gjort vad de
sagt och hållit vad de lovat? Om svaret
är ja, kan de fortsatt få mitt förtroende.
Om svaret är nej, väljer jag ett annat
parti.
Betyget utfärdas lämpligen genom
att man tilldelar de olika partierna
mandatvinster eller förluster. Maktfullkomlighet och ”vi vet bäst attityd”
hos politiker motverkas bäst av mandatförluster. Inte av begäran om nya
löften.
Det gäller den grundläggande frågan
om förtroende mellan väljare och valda. Det är är på väg att raderas ut. Det
är av största vikt att den utvecklingen
stoppas.

Vi i Danderydscentern glömmer
aldrig att det är Danderydsbor, våra
väljare, som är våra uppdragsgivare.
Vi glömmer heller aldrig, att det är
Danderydsbornas pengar och mark vi
hanterar. Vi är Danderydspatrioter och
det skäms vi inte för. Danderyd kommer först för oss.
Vi är beredda att ta strid för Danderyd i alla sammanhang där det behövs. Vi ska följa de lagar riksdagen
stiftat, men vi ska inte stå i givakt för
vad landstinget eller andra kommuner
anser att vi bör göra.

Om du tycker vi
har förtjänat ditt
förtroende
kommer vi att ta
mycket väl hand
om det.
Vi glömmer inte
att du är vår
huvudman, vår
uppdragsgivare.
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och landsting göra. Vi ska ta tillvara
Danderyds intressen varhelst det behövs
Vi engagerar oss lika mycket för
alla våra fyra kommundelar. De ska
behandlas efter sina förutsättningar
och respekteras för sin särprägel.. Vi
arbetar för att behålla den.
Förtroendevaldas uppgift är att
hålla ihop vår kommun, inte att splittra
den genom att sätta upp olika kommundelar eller kommuninvånare mot
varandra. Du kan lita på att vi kommer
att tillvarata och bevaka dina intressen,
oavsett om du bor i Djursholm, Enebyberg, Stocksund eller Västra Danderyd. Alla delarna är lika viktiga för oss.
Förtroendevalda ska styra med
hjärna, hjärta och engagemang. Om du
tycker vi har förtjänat ditt förtroende
kommer vi att ta mycket väl hand om
det.
Siv Sahlström (C) Oppositionsråd
Danderydscenterns gruppledare

DANDERYDS NYTT
Ägare: Danderydscentern
Ansvarig utgivare: Siv Sahlström
Danarövägen 13 182 56 Danderyd
Tel: 753 12 35 Fax: 753 04 05
epost: siv.sahlstrom@telia.com
Teckningar: Anders Slätis

www.danderydscentern.nu

Obehagligt avslöjande om
korrupt beteende av M, L,
KD, S och SD
Kalla fakta har avslöjat att fem
partier: Moderaterna, Liberalerna.
Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna var
beredda att kringgå korruptionslagen och dela upp en jättestor summa
pengar i mindre delar för att slippa redovisa gåvan. Gåvor över 24 000 kronor ska redovisas av politiska partier.
Det känns för mig som en lättnad
att Centerpartiet inte har något med i
denna byk, eftersom Danderydscentern tagit ställning mot att överhuvudtaget ta emot bidrag, oavsett storlek.
Danderydscentern tog för väldigt
länge sedan ställning i frågan om att ta
emot bidrag, Vi bestämde att vi överhuvudtaget inte skulle ta emot några

som helst bidrag eller erbjudanden om
förmåner. Och detta har vi konsekvent
hållit. Allt vi gör som kostar pengar finansieras av våra skattebetalare genom
det kommunala bidrag alla partier får.
Personligen har jag gått långt i denna fråga. Jag äter gärna lunch med en
Danderydsbo, som vill tala med mig
om något ärende. Jag dricker gärna
kaffe och bulle på ett kondis. Men,
jag betalar alltid själv för min lunch
eller mitt kaffe. Möjligen kan det
anses överdrivet av en del, men för
mig är det avgörande viktigt, att alla
ska veta att jag aldrig har låtit mig
påverkas av något ovidkommande,
när jag tar ställning i en sakfråga.
Siv Sahlström (C)

I varje valrörelse har vi skrivit om vår
inställning och redogjort för den på något
sätt. Nedanstånde publicerades i valet 2018
Danderydscentern tar inte emot bidrag från organisationer, företag eller
enskilda personer för att finansiera sin
verksamhet eller sin valkampanj. Vi
har blivit erbjudna pengar och ibland
finansiering av annonskampanjer, särskilt i samband med stora frågor vi
drivit. Det har jag blivit väldigt glad
och tacksam för, men alltid tackat nej
till.
Vi är och vill vara beroende av
våra väljare och ingenting annat. Vi
vill att våra väljare ska vara försäkrade om, att vi inte står i tacksamhetsskuld till någon och kan misstänkas ta
ovidkommande hänsyn.
Partierna får kommunalt partistöd.
Partistödet kom till för att ge de politiska partierna möjlighet att informera
sina väljare. Du kanske, med all rätt,
undrar vad vi gör med dina pengar.
Danderydscenterns pengar går i princip odelat tillbaka till Danderydsborna i form av information.
Så det är du som över skatten
betalar allt du får i brevlådan - Danderyds Nytt, vårt handlingsprogram

för nästa mandatperiod, försändelsen
med valsedlar, annonserna i lokaltidningen och affischerna.
Siv Sahlström (C) Oppositionsråd
Danderydscenterns gruppledare i
kommunfullmäktige.
Siv ställer upp för omval till fullmäktige på plats 5.

Tessa (C), vår första
partihund, är nu
rutinerad deltagare
på styrelsemöten
Vår partihund
Tessa blev (C)medlem år 2017.
När vi presenterade henne i Danderyds Nytt hörde
uppmärksamma
Danderydsbor av
sig. Någon hade
räknat ut att Tessa
vid inträdet i (C)
i maj 2017 endast var ca ett halvår
gammal.
- Får man tvångsansluta valpar på det
sättet, undrade hon. Ja, vi bedömde
att det var matte, som bestämde vilka
Tessa får vara med.
- Kan vilka hundar som helst bli
medlemmar, undrade en hundägare.
Nej, matte eller husse måste först
vara medlem, svarade vi. Ensamma
hundar får inte närvara på vare sig
partimöte eller styrelse.
Sedan dess har Tessa varit närvarande många gånger på styrelsen. Hon
sköter sig exemplariskt, det vill säga
anpassar sig till de regler som gäller
på våra styrelsemöten.
Däremot är det högst oklart om hon
verkligen uppskattar sällskapet och
vårt pratande. Hon brukar nämligen
ta sig en liten tupplur efter en stund.

Hårt arbete
och ditt stöd
har gett oss
vår styrka
Danderydscenterns program för
2023-2026 och Danderyds Nytt
har du fått i din brevlåda.
Om du missat det, finns de i
valstugan i Mörby centrum och
på www.danderydscentern.se
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Det finns saker som förtjänar en strid
Majoriteten har åsidosatt kärnan i kommunens uppdrag; att se till
att man ska kunna bli gammal och bo kvar inom kommunen
Vissa saker förtjänar en strid. När
M, L och KD i mars 2022 beslutade
att påbörja avvecklingen av pensionärsbostäder och därtill vägrar
uppföra det planlagda äldreboendet
i Danderyd, åsidosätter man kärnan i kommunens uppdrag. Nämligen att kunna ta hand om sina äldre,
och det inom kommungränsen. Få
torde säga emot det uppenbara: Man
ska kunna bli gammal och bo inom
kommunens gränser. Antalet äldre
i Danderyd bedöms öka med ca 600
personer under de närmaste tio åren.
Tanken om en villa- eller trädgårdsstad råkar gälla även den äldre
delen av vår befolkning. En del vill
bo kvar hemma, en del flytta till lägenheter med service. Men inte alla.
I över 40 år har kommunen kunnat
erbjuda mindre trädgårdsnära pensionärsbostäder åt 1000-tals äldre
främst i Enebyberg och Djursholm.
Men nu lockar den, tanken om utförsäljning av denna strategiska mark.

Destruktiv avveckling av
pensionärsbostäder
M, L och KD:s beslut i mars att påbörja avvecklingen av pensionärsbostäderna i Enebyberg och Djursholm
är direkt destruktivt då köerna ringlar
redan nu till de trädgårdsnära boendena. Dessa har inte kostat kommunen
en krona utan ordinarie hyror har tilllämpats. Samtidigt har rörligheten på
bostadsmarknaden gynnats, då samma
antal större bostäder har frigjorts åt
en ny generation. Det blir inte bättre
av att samma majoritet dinglar rejält

Danderyd ska ha den
bästa äldreomsorgen
för dem som byggt
upp vårt land, våra
föräldrar, mor- och
farföräldrar

lockar mer. Misstagen från förr upprepas. Genom att inte ha kontroll över
den mark som krävs, äventyras kommunens kärnuppdrag.

För oss är den rätta
vägen framåt tvärtom.
Nämligen:

Christian Ljungdahl (C) är ledamot i kommunfullmäktige, ersättare
i kommunstyrelsen och andre vice
ordförande i Fastighetsnämnden. Han
ställer upp för omval till fullmäktige
på plats nr 3 på fullmäktigelistan.
även när det gäller själva äldreomsorgen. På Solgårdstomten (kvarteret
Kabbelekan) i Danderyd är det möjligt att direkt uppföra en byggnad för
äldreboende, vilket man lovade göra,
redan när det gamla äldreboendet
revs. Danderydscentern har motionerat om att man ska sätta igång bygget. Motionen avslogs. Men så lovade
man i valet 2018 i den gemensamma
överenskommelse majoriteten lade
fram att äldreboendet skulle byggas
och kommunen skulle äga det. Ändå
skedde det inte. Varför?

Majoriteten tänkte aldrig
bygga något äldreboende på Solgårdstomten
I våras fick vi förklaringen, då redovisades i kommunstyrelsens arbetsutskott, ett förslag på bostadsbebyggelse på Solgårdstomten ända ner till
vägen. Det innebär att hela parken
nedanför det gamla äldreboendet
försvinner. Är man hyfsat insatt förstår man: En utförsäljning av marken
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a) Utveckla och rusta trädgårdsnära seniorboendena till något att
verkligen vara stolta över i Enebyberg och Djursholm. Ljusa och välutrustade i ett grönområde!
b) Bygga det utlovade äldreboendet på Solgårdstomten i Danderyd, där det finns en färdig detaljplan.
c) Ta fram en gemensam bild av
behovet av olika boendetyper för
äldre för hela Danderyd de kommande 10-15 åren. Och anpassa
vårt byggande efter det.
Till syvende och sist har väljarna
i Danderyd sista ordet. Inga beslut
är än så länge så långt gångna, att
de inte kan ändras. Och det kommer vi att göra vad vi kan för att
åstadkomma.

Eva Lindman Marko: Ett verkligt
äldrevänligt Danderyd är en bra
kommun för alla Danderydsbor
Danderyd borde vara en förebild
när det gäller aktivt åldrande och utvecklas till en äldrevänlig kommun
Ett verkligt äldrevänligt Danderyd är
en bra kommun för alla Danderydsbor. För att förverkliga det målet måste Danderyd utvecklas till en tillgänglig och inkluderande kommun med en
miljö som främjar ett aktivt liv, hela
livet. Såväl fysiska som sociala faktorer är viktiga för att det ska kunna
förverkligas skriver Lindman Marko.

Ett tillgängligt
och inkluderande
Danderyd med en
miljö som främjar ett
aktivt liv hela livet
Världshälsoorganisationens (WHO)
nätverk för äldrevänliga städer och
kommuner etablerades år 2010 för att
koppla samman städer, samhällen och
organisationer över hela världen i en
gemensam vision om att forma fler
äldrevänliga platser.

Eva Lindman Marko (C) är
leg Psykolog. Hon är i dag ledamot i
kommunfullmäktige och andra vice
ordförande i socialnämnden.
Eva ställer upp för omval till fullmäktige på plats 9. Kultur är viktigt
för Eva, som själv spelar piano och
uppskattar böcker av Graham Green.

Danderyd
ska ha
landets
bästa
omsorg om
de årsrika
Medlemskapet i WHO:s nätverk
kostar ingenting förutom en förpliktelse att prioritera äldrefrågorna.
I gengäld får kommunen ta del av
världsvid inspiration och information, stöd från internationella forskare
och experter samt möjlighet att delta
i olika globala projekt och aktiviteter.
Danderydscenterns fullmäktigegrupp ställer sig bakom motionen,
som i sin helhet finns tillgänglig på
www.danderydscentern.nu

Stoppa genomfartstrafiken genom Djursholm, och tvinga Täbyborna
att i stället köra E 18 genom sin egen kommun, genom att införa
genomfartsförbud på Näsbyvägen antingen permanent eller tidsbegränsat, i norrgående riktning 6:30-09:30 och i södergående
riktning 15:30-19:00 för alla utom cyklar.
På morgonen kör många Täbybor
på den romantiskt smala och slingriga
Näsbyvägen över Djursholms golfbana och vidare på Bråvallavägen,
Ösbyvägen och Vendevägen för att
nå E18 vid Danderyds sjukhus. Syftet
är att undvika köerna på E 18 som i
södergående riktning inte blir trefilig
förrän efter avfarten vid Danderydsvägen, en bit in i Danderyd. På eftermiddagen uppstår samma fenomen,
fast i motsatt riktning.
Denna trafik är olämplig på de
smala vägarna i Danderyd och direkt
farlig för de talrika cykelpendlarna

framför allt på Näsbyvägen, samt
för skolbarnen på väg till Ekebyskolan, framhåller Danderydscenterns
fullmäktigegrupp i en motion till
fullmäktige. Situationen lär inom de
närmaste åren ytterligare förvärras av
Täbys vidlyftiga exploateringsplaner.
Inte minst i det närbelägna Näsbypark
byggs det för tillfället mycket.
Ett förbud för genomfartstrafik på
Näsbyvägen bör införas anser C-gruppen. Antingen permanent eller tidsbegränsat, i norrgående riktning 06:3009:30 och i södergående riktning
15:30-19:00 för alla utom cyklar.
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Undantag görs för blåljusfordon
och ersättningsbussar för Roslagsbanans Näsbyparklinje.
Om genomfartsförbudet informeras lämpligen vid korsningen av
Näsbyvägen och Bråvallavägen för
norrgående trafik och direkt vid kommungränsen för södergående trafik.
Vi får en enkel och billig lösning som
effektivt hindrar bilister från Täby att
välja denna överbelastade ”smitväg”
genom Danderyd i stället för att köra
E18 genom sin egen kommun, vilket
vi anser att de borde göra.

Återupprätta skolan i Danderyd
Majoriteten har gjort en stor satsning på nedskärningar i skolan
Politiker ska inte styra det som händer
i klassrummen. Det gör professionen
bäst, som kan sina lokala förutsättningar både för skolan och klassrummen. Men politiken ska ha tydliga
mål och förväntningar som följs upp.

I valtider är det många partier som
på affischer och i olika pamfletter
bedyrar hur viktig skolan är och hur
mycket man tänker satsa på den. Men
hur har majoriteten M, L, KD satsat
på skolan under mandatperioden?
Det har varit en stor satsning på
nedskärningar. Först nästan åtta miljoner i minskade anslag bland annat
till barn i behov av särskilt stöd. Sedan uppräkning av skolpengen med 0
procent för 2020 samt en procent för
2021 och 2022. Det innebär att våra
skolor inte har fått kompensation för
löne- och kostnadsökningar och har
därför tvingats till besparingar och
omorganisation. Danderydscenterns
ledamöter har hela tiden röstat emot.

Duktiga pedagoger ska
lockas till Danderyd

Danderyd har goda
förutsättningar
I Danderyd har vi goda förutsättningar med kompetenta medarbetare,
engagerade föräldrar och studiemotiverade elever. Men skolan behöver stabila ekonomiska grundförutsättningar
som gör att pedagogernas tid kan
användas till elevernas undervisning
och inte till att diskutera hur man ska
lösa sitt uppdrag med mindre pengar.
För Danderydscentern är det självklart att skolan är en prioriterad kärnverksamhet. Majoriteten har under
mandatperioden bevisat att skolan
inte är det för dem. Nu är det dags att
återupprätta Danderyds skolor igen
så att vi än en gång kan börja vinna
priser som landets bästa skolkommun,
vilket vi gjorde när Danderydscentern
ansvarade för utbildningsnämnden.

Danderyds skolor
ska vara Sveriges
bästa.
Det är avgörande
för våra barn och
vårt lands framtid

Patrik Nimmerstam (C) är
i dag ledamot i kommunfullmäktige och i komunstyrelsen och andre
vice ordförande i Utbildningsnämnden. Han kandiderar nu på plats två
för omval till kommunfullmäktige.
Patrik är en erfaren skolledare,
för närvarande gymnasierektor på
Lidingö. Han var också utbildningsnämndens ordförande 2010-2014.

Pedagogernas tid
ska användas till
elevernas
undervisning
och inte till hur
man ska lösa
sitt uppdrag med
mindre pengar
Danderyds skolor ska
vara landets bästa.
Det förutsätter att det finns tillräckliga resurser och att vi har stort förtroende för professionen, men också
att vi ställer tydliga krav på resultat.
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Vi måste uppmuntra duktiga pedagoger att börja jobba hos oss genom att återigen erbjuda det andra
kommuner inte erbjuder sina lärare,
exempelvis möjligheten till extra
projektmedel utanför skolpengen för
utvecklingsprojekt och en god kompetensutveckling, exempelvis möjligheten för duktiga barnskötare att
vidareutbilda sig till förskollärare.
Att jobba som pedagog i Danderyd
ska ge något utöver det vanliga. Danderydscentern har varit konsekvent
genom alla år. För oss är skolan en
självklart prioriterad verksamhet
även efter val. Det kan man lita på!

Barnen fick Karl-Johan att
kandidera för fyra år sedan.
Nu ställer han upp för omval.

Karl-Johan Nybell (C) är en
driven civilingenjör som har erfarenhet från ett fleratal ledande positioner
inom näringslivet och olika styrelser.
Karl-Johan bor i Djursholm. Min fritid spenderar jag med mina barn med
friluftsaktiviteter (gärna nära naturen)
samt med olika engagemang.

Karl-Johan har under den gångna
mandatperioden varit ledamot i
kommunfullmäktige. Han ställer
nu upp för omval på plats 7. KarlJohan har också varit Danderydscenterns gruppledare i Tekniska
nämnden.

God boendemiljö

Folkvalda som lyssnar

Det här vill och kan jag
bidra med i mitt uppdrag

Jag vill att vi ska ha en effektiv kommunal service med fokvalda som
lyssnar och framför allt för en förtroendegivande dialog med kommunens
medborgare, när det gäller den kommunala servicen.

Det är viktigt att vi har en miljöanpassad och god allmän boendemiljö för ung som gammal, där kommun och näringsliv samarbetar för
att bygga ett bättre samhälle.

Det jag kan bidra med är långvarig erfarenhet av effektiv styrning,
hur vi kan använda teknik för att
förenkla samhället vi lever i, samtidigt som vi förbättrar kommunikationen mellan kommunen och
Främst kommer skolan
Jag tänker främst på skolan och bar- medborgaren.
Vi ska med innovation och rättnens möjlighet att få en bra utbildning
och förverkliga sig själva och få en fram kommunikation genomföra
vårt uppdrag.
vettig och hälsosam fritid.

Maktarrogans passar mycket illa
Det behövs ödmjukhet
-Vi behöver som politiker ha en ödmjukhet för hur verkligheten ser ut,
som kan appliceras i det politiska
arbetet i vår kommun. Maktarrogans passar mycket illa i det sammanhanget säger Inger Fabian (C).

Vi ska var trygga
Hon vill att alla vi Danderydsbor ska
vara trygga med att skola, omsorg och
fritidsaktiviteter håller en god kvalitet, och att vi har en väl fungerande
kommunal verksamhet som ger information, inflytande, stöd och service
till Danderydsborna.

Ett gott hälsoklimat

Kommunens miljö- och hälsoarbete
måste prioriteras. Även när det gäller
användandet av ANDT. Vi behöver
vara proaktiva och kreativa!

Gedigen livserfarenhet
Inger Fabian har en gedigen livserfarenhet, som kommer till nytta i det
politiska arbetet. Inger är utbildad
textilslöjdlärare. Hon har varit egen
företagare under många år som textilkonsult och administrativ konsult.
Inger utbildade sig sedan till diplomerad socionom med inriktning på
ledarskap. Hon har arbetat som enhetsehef för äldreboenden med demensinriktning.

Ingers politiska drivkraft är, att vi i vår
kommun ska skapa ett gott hälsoklimat som går ut på att varje kommuninvånares behov av att bli sedd, hörd
och tagen på allvar ska tillgodoses.
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Inger Fabian (C) är ledamot i
kommunfullmäktige, ledamot i kultur- och fritidsnämnden, och ställer
nu upp för omval på plats nr sju.
Hon bor i centrala Mörby med sin
sambo Christer. Hon har en vuxen
son. Inger tycker om att promenera
längs Edsviken, läser mycket, spelar
piano och tycker om att laga mat.

Robert Bryhn (C) positiv, engagerad,
stolt Enebybergare med glimten i ögat
Robert har alltid varit samhällsengagerad i rättvisefrågor, i frågor om
säkerhet och trygghet och i verksamhet för barn och ungdomar. Han är positiv och ser möjligheter, där andra ser
hinder.
Efter militärtjänst som kompanibefäl i militärpolisen, K1 blev det
ekonomistudier vid Stockholms universitet.

kraftigt engagemang som ledde till att
beslutet ändrades. Isbanan invigdes i
december 2005. Robert åker regelbundet med sin familj in och njuter

av ”Pappas isbana”.

Startade reklambyrå

Framgångsrik kampanj
Robert drev en gång en egen framgångsrik kampanj för skridskobana i
Vasaparken. Beslutet att inte bygga
den var redan taget och rubriken i DN
var ”Nu är det avgjort. Det blir ingen
skridskobana”. Då inledde Robert en
egen opinionskampanj och hamnade
på ”Vi i Vasastans” förstasida med
rubriken ”Han ger inte upp”.
Robert genomförde på eget initiativ med hjälp av näringsidkare i området en namninsamlingskampanj, som
gav nästan tio tusen underskrifter.
Han lyckades med aktiv PR, opinion
och stöd från Vasastadsbor skapa ett

Robert Bryhn (C) är ledamot i
kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och i tekniska nämnden. Han ställer nu upp för omval på
plats sex på fullmäktigelistan. Han
bor sedan 2007 i Enebyberg, är gift
och har tre barn. På fritiden gillar
Robert mest att umgås och uppleva saker med familjen och vänner,
ibland jogga i färgglada höstskogar.

Redan i 25-årsåldern var Robert
framgångsrik entreprenör. Han startade 1995 den internationella, digitala
reklambyrån Gazoline, med som mest
80 anställda, parallellt med unversitetsstudierna.
Robert var först i världen med en
reklambillboard i rymden i ett unikt
samarbete med Svenska Rymdbolaget och European Space Agency.
Efter Gazoline har Robert varit
verksam som Projektledare, VD och
Sverigechef i välkända svenska och
internationella bolag inom media, reklam och kommunikation. För närvarande är han kommunikationschef för
ett internationellt bolag. Robert tror
på positivt engagemang, nytänkande,
politiskt entreprenörskap med människan i centrum.

Det gäller din vardag. Det som ligger dig nära.
Det gäller
hanteringen
av dina
skattepengar,
du ska aldrig
behöva
lämna ifrån dig
mer av det du
tjänat
än absolut
nödvändigt.

Det gäller
att bevara
Danderyds naturoch kulturmiljö,
trädgårdsstaden,
och de fyra
kommundelarnas
särart samt
skydda Rinkebyoch
Altorpsskogarna.

Det gäller
bullret,
genomfartstrafiken,
tryggheten
i ditt bostadsområde
och
miljöarbetet i stort,
som ska hanteras
med största
engagemang, mod
och oberoende.

