
orädd i opposition - stark i majoritet
Danderydscentern

Lovisa Eriksson (C) 
ledamot kommunfull-
mäktige och kommun-
styrelsen, första vice 
ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden.

Christian Ljungdahl 
(C) ledamot kommun-
fullmäktige, ersättare 
kommunstyrelsen och 
andre vice ordförande i 
fastighetsnämnden 

Siv Sahlström (C)           
Gruppledare kom-
munfullmäktige, vice 
ordförande kommun-
styrelsen, opposi-
tionsråd. 

Vi glömmer aldrig 
att det är

Danderydsbor 
som är våra 

uppdragsgivare

Patrik Nimmerstam 
(C) ledamot kommun-
fullmäktige och kom-
munstyrelsen, första vice 
ordförande i utbildnings-
nämnden      

Det gäller den bästa äld-
reomsorgen för dem som 
byggt upp vårt land, våra 
föräldrar, mor- och farför-
äldrar. 

Det gäller skolan, som ska 
vara Sveriges  bästa. Det är           
avgörande för våra barn 
och vårt lands framtid.

Det gäller att bevara Dan-
deryds natur- och kultur-
miljö, trädgårdsstaden, och 
de fyra kommundelarnas 
särart.

Det gäller fritidsverksam-
het för barnen, idrottsplat-
ser och bibliotek.

Det gäller hanteringen av 
dina skattepengar. Du ska 
aldrig behöva lämna ifrån 
dig mer av det du tjänat än 
absolut nödvändigt. 

Det gäller bullret, genom-
fartstrafiken, säkra gång- 
och cykelvägar, tryggheten 
i ditt bostadsområde och 
miljöarbetet i stort. 

 Det gäller, att om kommu-
nens (din) mark ska säljas, 
ska det ske i fri konkurrens 
och till högstbjudande. 

Kristin Eriksson toppar Danderydscenterns 
fullmäktigelista och blir ny (C)-ordförande

I stor enighet valdes Eriksson på söndagens års- och nomineringsmöte. Siv Sahlström som 
på årsmötet 2021 meddelat att hon inte skulle ställa upp för omval till ordförandeposten 

2022 och inte heller ville toppa fullmäktigelistan 2022 hade lett nomineringsarbetet.

”Ett nytt vård- och om-
sorgsboende ska byggas på 
före detta Solgårdstomten 
(Kabbelekan) och möjlig-
heten att även rymma kort-
tidsplatser inom fastigheten 
ska utredas. Boendet ska 
uppföras och ägas av Dan-
deryds kommun.” Så skriver 
majoriteten (M, L, KD) i sitt 
program inför denna mandat-
period. 

  Absolut ingenting har 
gjorts för att påbörja ett så-
dant bygge. Tvärtom! För nå-

Kristin Eriksson (C), sitter i kommunfull-
mäktige, är andra vice ordförande i bygg-
nadsnämnden och ledamot i Djursholms AB. 
2010-2014 var hon ordförande i byggnads-
nämnden. Hon har varit aktiv i partiet sedan 
1990-talet och är mycket erfaren och kompe-
tent, särskilt i de viktiga stadsbyggnads- och 
kulturmiljöfrågorna. Kristin är uppvuxen i 
kommunen och har en djup känsla och ett 
stort engagemang för att bevara kommunde-
larnas särart.

 Kommunpolitiken 
är  viktig. Det gäller 
din vardag. Det som 

ligger dig nära. 

gon månad sedan kom i kom-
munstyrelsens arbetsutskott 
ett förslag om att bebygga 
hela detta område ända ner 
till vägen med bostäder. Det 
tyckte majoriteten var ett ut-
märkt förslag. Man konstate-
rade att behovet av äldrebo-
enden var tillgodosett. Det 
fanns inte behov av några 
fler äldreboenden. Ärendet 
har ännu inte kommit till 
kommunstyrelsen. Det är väl 
ingen oäven gissning att det 
kommer dit först efter valet. 

Nu, en månad senare, 
skriver M, L och KD i kom-
munstyrelsen ”Vi vet att be-
hovet av bostäder för senio-
rer är stort”. ”Vi vill se fler 
vård- och omsorgsboenden 
och korttidsboenden”. Vi vill 
se fler trygghetsboenden och 
fler seniorbostäder. Hoppsan!  
Men inte på Kabbelekan då 
inte? Där är det bara att sätta 
igång och bygga, så som alla 
utlovade när Solgården revs. 
Området är detaljplanelagt 
för ett äldreboende. 

Majoriteten lägger ut dimridåer om äldreomsorgen. 
De har inte gjort någonting. Vi närmar oss valet och 
då är det plötsligt väldigt mycket som ska ”utredas”. 

1. Kristin Eriksson
2. Patrik Nimmerstam
3. Christian Ljungdahl
4. Lovisa Eriksson
5. Siv Sahlström
6. Robert Bryhn
7. Karl-Johan Nybell
8. Inger Fabian
9. Eva Lindman-Marko
10. Maria Mandahl
11. Christina Strenger-Böös
12. Lukas Johannesson
13. Christer Lidgard
14. Sarah Korduner 
Izosimov                                
15. Sandra Lindström
16.k Ingel Giljam
Papinski
17. Eva von Sydow
18. Jesper Isaksson
19. Björn Strenger
20. Jessica Johannesson

De 20 första         
kandidaterna      
på C-listan

Min första plats på en 
vallista var fem. Därefter har 
jag stått på första plats i alla 
val. När jag bestämde mig 
för att lämna ordförandepos-
ten i Danderydscentern, bad 
jag att få plats fem, där jag 
började. 

Jag anser att partiets ord-
förande ska stå på plats ett, 
och även ha kommunalråds-
posten, 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 fullmäktigegrup-
pens arbete. 

  Och framför allt kom-
mer jag, med fortsatt starkt  
engagemang, ägna mig åt 
alla våra viktiga frågor och 
stå till mina uppdragsgi-
vares, Danderydsbornas, 
förfogande. 
Siv Sahlström 

 Starkt engagemang
oavsett placering


