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Erfarenhet - Dags sätta fötterna på jorden
Förnyelse
Det är dags att sätta ner fötterna på jorden, innan vi sprätter
ut mer av skattebetalarnas pengar
på ett E18-projekt, som vi inte vet
om det kan genomföras. Tekniskt
är lösningen lysande, ekonomiskt
mycket dyrt. Det är ett flermiljardprojekt, helt omöjligt för Danderyd
både att finasiera och genomföra.
Det är Trafikverkets väg och mark.
Trafikverket måste vara huvudman för ett sådant projekt. Mycket
kommunala pengar pumpas nu in i
projektet, trots att vi inte har några
utfästelser från Trafikverket. När

fullmäktige den 5 mars 2018 beslutade utreda dels det långa tunnelalternativet, dels 0-alternativet,
som skulle innebära förstärkt bullerskydd, föreslog Danderydscentern att kommunen skulle uppta
förhandlingar med Trafikverket
om finansieringen av en eventuell tunnelförläggning av E 18. Om
Trafikverket säger nej, faller hela
frågan. Och då ska vi inte pumpa
in mer skattepengar i detta. Endast
Danderydscenterns
fullmäktigegrupp röstade för förslaget.

(se beslut och (C)-reservation i fullmäktiges
protokoll 2018-03-05)

Tessa är stolt medlem i (C)
I höstens kommunval presenterar
Danderydscentern en valsedel med
47 namn, personer med mycket olika yrkes- och livserfarenheter.
Siv Sahlström (C), toppar fullmäktigelistan. Hon fortsätter sitt
framgångsrika arbete att leda Danderydscentern att företräda Danderydsborna, våra väljare, i det uppdrag du gett och ger oss. Du avgör
med din röst med vilken styrka hon
kan göra det.
Lukas Johannesson (C), student
våren 2017, nu läkarstuderande, är
ny kandidat på plats nr 12 och yngst
av alla som ställer upp i Danderyds
kommunval. Han vill framför allt
företräda våra unga väljare. En viktig röst i gruppen.

Tessa är en Golden Retriever. I
november blir hon två år. Familjens
sjätte hund av samma ras.
- Lika varandra på utsidan, men
olika individer på insidan, säger
matte Christina Strenger-Böös.
- Även med en hund är kommunikation A och O. En blick mellan
mig och Tessa säger mer än ord. Vi
förstår varandra, Vi litar på varandra.
Matte tyckte, helt rätt, att partiet
behövde en hund, så hon föreslog
medlemskap för Tessa. Eftersom
Tessa inte kan bära en partinål utsmyckades hon med ett grönt band
med fin rosett. Stolt ställde hon sedan upp sig för fotografering. Det
något livliga inträdet i partiet ägde
rum på ett styrelsemöte i maj 2017.
Läs om matte Christina sid 3!

Stark kraft i
både majoritet
och opposition

Den här mandatperioden har Danderyd styrts av fyra män (M, L,
KD). Det har märkts. Vi har inte
något emot herrklubbar, men i den
demokratiska processen är det inte
bra. I vissa fall förödande. De har
varit överens om allt. Diskussion
överfödig! När inte olika uppfattningar får brytas mot varandra blir
det inte bara torftigt, det blir dåliga beslut.
Om alla partier är överens, vet
vi erfarenhetsmässigt, att det finns
små möjligheter för medborgarna
att ändra något. Men om det finns
en effektiv opposition finns det ett
reellt hot. Ingenting är nämligen
effektivare påtryckning på en majoritet, som ser sig som självklara
makthavare för evigt, än risken
för mandatförluster.

Raseriutbrott i (M)-styret
En senior Djursholmare som engagerat sig för att bevara trädgårdsstaden och kulturmijön i Djursholm har i detta sitt arbete funnit en
rad ”konstigheter”, som han vill ha svar på. Såvitt känt av oss är han
inte politiskt aktiv i något parti. Han bemöts med ett besinnigslöst
raseri från (M)-ledningen. Det gillar vi inte. Därför tänkte vi hjälpa
till med fakta i en av de saker han berör.
Vi publicerar nedan in extenso i
kursivstil en artikel som var införd
i Danderyds Nytt, september 2006
under rubriken ”Gräddfil”.
På Danderyds kanske mest attraktiva mark i Stocksunds hamn har kommunen uppfört en ny skolbyggnad åt
Marina läroverket, som ville utöka sin
verksamhet. Skolan har 18 elever från
Danderyd. Kommunen har satt skattebetalarna i skuld för över 30 miljoner.
I stället säljer man mark vid t.ex Ekeby
Skogsväg för att inte låneskulden skall
öka.
Men det är inte bara dessa 30 miljoner man lagt ner inom området. Väg
och parkeringsplatser har byggts. För
att frigöra den populära fritidsgården Skeppsgården så att Klart Skepps
ägare skulle få disponera också den,
gjordes daghemmt Gullvivan om till
fritidsgård. Kostnaderna blev höga för
skattebetalarna.
Och nu är det dags igen. Nu vill
ägaren till företaget bygga ut matsalen. Och per omgående, med enkelt
planförfarande, ändrar byggnadsnämnden detaljplanen för att tillgodo-

Det är Danderydsborna som i
val bestämt att de vill ha det så.
Och väljarna kan aldrig ha fel.
Men väljarna har också sett till att
det finns en effektiv, stark motkraft
i det näst största partiet, Danderydscentern. En motkraft som inte säger
ja till allt det största partiet pekar på,
och därför är effektiv i såväl majoritet (2010-2014) som i opposition.
Om alla varit överens i Mörby Centrumfrågan skulle vi ha gått miste
om en kvarts miljard. På grund av
Danderydscenterns opposition och
hantering av detta ärende, räddade vi
hem en kvarts miljard åt oss Danderydsbor.
Siv Sahlström
kommunalråd (C)

se önskemålen, Och tekniska nämnden
begär i årets budget två miljoner kronor för att bygga ut matsalen.
Matsalen är inte bara matsal för
skolan. Den är krog, Men hyresnivån
för denna restaurangverksamhet ligger på samma nivå som nyombyggda
skolor i kommunen betalar.
Det var skillnad när Danderyds
enda jordbruk Ekeby Gårds arrende
skulle omförhandlas, då pressades
kommunens bonde så att han måste
anlita advokat. Han hade skaffat sig
viss biverksamhet för att klara sig.
Kommunen ville ha hälften av hans intäkter för denna verksamhet.
När det gäller ägaren till Marina
Läroverket gäller en gräddfil. Han sitter på centrala uppdrag i kommunen
och även i moderatstyrelsen. Kan det
ha något samband tro?
Fullmäktigeprotokoll med reservationer,
som Siv Sahlström (C) skrivit. Fakta i
dessa är korrekta, hämtade från underlag
för besluten. Sahlström har även lagt egna
synpunkter och värderingar på ärendena.
11.3 2002 § 19 Reservation sid 35
15.12 2003 §180 Reservation sid 23
22.10 2007 § 106 Reservation sid 24
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Mörby Centrumfrågan fick
Christina att engagera sig

Om en Intervju och
ett säkert vallöfte

Christina Strenger-Böös (C) har
alltid varit politiskt intresserad,
men inte aktiv. Mycket beroende
på brist på tid. Men när diskussionen om utbyggnaden av Mörby
Cenrum tog fart kände hon att hennes politiska intresse hittat hem.
- Danderydscentern stod upp
för det jag trodde på i den frågan
och i många andra.

Vi ses i Rinkebyskogen. Den
unge reportern och jag. Platsen
har jag valt. Jag frågar hur långt vi
ska gå. Vi ska inte gå. Han hittar
ett par lämpliga stenar att sitta på.
Han ska intervjua mig inför valet,
men det får inte handla om politik. Det ska vara privat. Mycket
privat inser jag, när han intresserat
inspekterar min klädsel. Så där
är du aldrig klädd i fullmäktige,
konstaterar han. Varför inte? Nej,
förklarar jag det är en lämplig
klädsel för en skogspromenad,
men inte för ett fullmäktigemöte.
Han är påtagligt förtjust i min
skjorta och tar en närbild på tyget.
Den är fin säger han, kan du inte
ha den på dig i fullmäktige? Den
är mönstrad, full med nallar. Vem
tycker inte om nallar? Jag köpte
den i Paris för länge sedan.
Timmen har gått, intervjun avslutas, bandspelaren stängs av. Jag
har berättat om mina intressen för
litteratur, musik, konst och antikviteter. Vilka sporter jag är intresserad av har han inte frågat om.
Vi gör sällskap ner till vägen.
Plötsligt passerar ett udda transportfordon. En motordriven sak
med två stora hjul. Det vore kul
att köra den där, säger jag och berättar att jag inför valet 2014 fick
en fråga om vilka sporter jag var
intresserad av. Och att jag efter
att ha räknat upp ett antal lade till
och motorsport. För så är det.
Och så kommer tidningsintervjun med rubriken ”Dessvärre
gillar jag motorsport”. ”Men det
är för sent att satsa på den karriären.” Exakt så sa jag. Nu får jag
glada tillrop om att det inte alls är
för sent. Nu ska ni inte vara oroliga. Jag lovar att ni inte kommer
att få se mig köra omkring på en
motorcykel. Det är ett vallöfte.

Startade eget företag
Christina har arbetat i läkemedelsindustrin i olika befattningar.
Alltid inom kommunikation och
marknadsföring. Under en period
var hon även facklig ordförande.
Hon har antagit utmaningar och
haft många framgångar.
Efter många år i branschen startade hon eget företag inom kommunikation och marknadsföring.
- Människor, möten och våra
olika sätt att se på frågor och att
lösa dem är för mig en ständig källa till inspiration.

Promenader med Tessa
Christina bor i Stocksund med sin
familj i vilken Tessa ingår. Tessa
bidrar också till att hon kan utöva
ett av sina stora intressen, motion.
Tillsammans går de långa promenader utefter kommunens stränder eller ute i skärgården.

Givande uppdrag
Christina arbetar också som volontär. Sedan hösten 2015 har hon
deltagit i flera volontärsprojekt för
nyanlända. Senast som volontär
i Välkomstcentret i Mörby Centrum.
- Där är vi ett underbart gäng
som, under ledning av socialkonto-

Christina Strenger-Böös (C) är
ledamot i Tekniska nämnden och
i Utbildningsnämnden. Christina kandiderar nu på plats tio till
fullmäktige
ret, hjälper till med att lösa många
frågor som nyanlända i vår kommun har. Ett mycket viktigt och
personligt givande uppdrag.

Viktigt få inblick i beslut
Att vara kommunpolitiker är ett
uppdrag som Christina önskar att
fler skulle kunna vara - åtminstone
någon gång i livet.
Det är viktigt och lärande att få
inblick i skeenden och beslut inom
sin hemkommun.
-Beslut som fattas på kommunal nivå ska i möjligaste mån ske
i dialog med oss som bor i kommunen, säger Christina.
-Vi ska som politiker aldrig
glömma att det är Danderyds invånare som är våra uppdragsgivare
och att det är i deras intressen beslut ska fattas och kommuniceras.

Information och dialog inför
alla planbeslut

Kåseri av Siv Sahlström

Framgångsrik, kompetent civilingenjör
med 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.
Han flyttade tillbaka till Stocksund vid millenieskiftet och bor i
dag där med sin familj, Sofia och
barnen Erik 14 år och Maria 17 år.
En stor del av fritiden går åt till att
vara med dem, samt sköta hus och
trädgård.
Christian är också lagledare i
sin sons fotbollslag och 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.

dagsläget ansvarar han för tunnelbaneutbyggnaden till Nacka. och
Från oktober kommer han att ansvara för det prestigefulla höghastighetsprojektet Ostlänken.

Engagerad för Danderyd

Christian har också ett stort
samhällsintresse
-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.
- Att Danderyds fortsatta bebyggelse utvecklas i linje med
sin historia är för mig avgörande;
framhåller Christian.
- Och att kommunen satsar än
mer på tjejers och killars breddidrott. Upphandlingarna inom
kommunens fastigheter, infraNytt prestigefullt jobb
Hans yrkesliv har kretsat kring struktur och sociala tjänster ska
utvecklingen av infrastruktur. I också ske så effektivt som möjligt.

Christian Ljungdahl (C) kandiderar för omval på plats nr fyra
på kommunlistan. I dag är han
ersättare i fullmäktige och kommunstyrelsen samt ledamot i
fastighetsnämnden.

Stoppa majoriteten, bevara kulturarvet!
Danderyd är Sveriges
nionde mest tätbebyggda
kommun. Och en av Sveriges minsta. En del kommuner i Stockholms län
har mycket mark.Vi har
inte mycket mark. Ändå
ställs det utifrån krav på
att Danderyd ska bygga
mer, mycket mer. Och
den majoritet (M,L,KD)
som nu styrt Danderyd
i fyra år har ställt upp i
den tävlingen, tävlingen
om vem som bygger
mest. I Dagens nyheter
den 3 november 2014 intervjuades kommunstyrelsens ordförande (M).

Äntligen säger han. När
nu centerpartiet har lämnat det borgerliga styret
och ersatts med L, lovar

han att majoriteten ska
sätta fart på bostadsbyggandet. Det känns skönt
att vi i den nya majori-

teten äntligen kan börja
bygga. En annan viktig
fråga för den nya majoriteten är att avbryta detaljplanearbetet för skydd
av kulturmiljöer i Djursholm, anser han. Och det
gjorde den nya majoriteten direkt 2015. De höll
vad de lovade; att sätta
fart på byggandet. Deras
framfart i våra känsliga
miljöer i villaområdena
har många Danderydsbor
i alla kommundelar blivit
varse. Stoppa detta! Bevara Trädgårdsstaden och
vårt kulturarv! Skydda
riksintresseområdena!

