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Danderydscenterns toppnamn,
Siv Sahlström (C) har ordet
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Kära Danderydsbo!
Den allra första politiska frågan, jag som förtroendevald ung mamma engagerade mig i var Borgenfrågan.
Jag var på platsen. Där och då bestämdes min politiska
framtid. Jag inledde min första politiska strid. Efter det
har det blivit många strider för Trädgårdsstaden, grönområden, Rinkebyskogen, kulturmiljön i våra fyra
kommundelar. För mig alla lika kära. Jag har aldrig
tvekat ta strid när det krävts. Jag och det parti jag leder
har inte svikit dig. Vi kommer inte heller att göra det.

Valhandlingen ska bygga på förtroende,
och bedömning av insatsen under fyra år
Inför valet dimper det alltid ner
mer eller mindre omfattande frågeformulär. En enda gång har jag fått
begäran från en förening om svar på
vad vi har gjort under de fyra åren.
Det är Anhörigföreningen som i valet 2014 frågade vad vi tänkte göra
i tre preciserade frågor. Nu ville de
veta vad vi gjort. Fyra år är en lång
tid.
De blev ett tjockt brev, dubbelt
porto, med omfattande och grundlig
dokumentation. Inte allmänt prat.
Jag blev så glad. Det var ett lyft för
mig som förtroendevald att få svara
der fyra år arbeta för något, för att
på ett sådant brev.
straxt före valet säga att de är helt
Du markeras
emot det, och få detta publicerat
En förening ställer en lång rad och vinna poäng. Eller lova något
frågor. De begär att alla kandida- inför ett val, strunta i det i fyra år
terna till kommunfullmäktige ska och inför nästa val lova samma sak
svara ja eller nej! De som ”avstått” eller något liknande. Det är en kusfrån att svara kommer att ”marke- lig utveckling.
ras” meddelar föreningen, som gett
de svarande en knapp vecka på sig Förtroendet raderas ut
Valhandlingen ska vara ett betyg
att svara. Det gäller att inte vara på
tjänsteresa eller semester, då går det på insatsen under fyra år. Frågan
som borde ställas är; har detta parti
illa, då blir man ”markerad”.
gjort vad de sagt och hållit vad de
Kuslig utveckling
lovat? Om svaret är ja, kan de fortPartier och personer som har sut- satt få mitt förtroende. Om svaret är
tit i fyra år i fullmäktige och talat nej, väljer jag ett annat parti.
för och röstat för förslag, säger nu
Det gäller den grundläggande
att de är helt emot det, de arbetat för frågan om förtroende mellan väli fyra år. Det är således fullt möj- jare och valda, som är på väg att
ligt för personer och partier att un- raderas ut.

Insatsen oväsentlig
Man talar om ”politikerna” som
en grupp, oavsett vad de gjort under
de fyra åren. Det oroar mig, starkt.
Hur ska vi få förtroendevalda, som
är beredda att offra sin fritid och,
till en ringa penning, är beredda
att gå mot strömmen, vara aktiva
och lägga arbete på sitt uppdrag.
Om det inte betyder ett dugg. Helt
enkelt är oväsentligt för deras uppdragsgivare, väljarna.

Granska vårt arbete
Väljarna ska granska vårt arbete. Vad har vi gjort under de fyra år
som gått sedan förra valet. 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.
Siv Sahlström (C)
ordförande Danderydscentern
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Presentation av vår toppkandidat, Siv Sahlström (C)
Siv Sahlström (C) toppar fullmäktigelistan. Hon är Danderydscenterns
ordförande och gruppledare (C) i fullmäktige. Hon är också Danderyds
första kvinnliga kommunalråd. Och det enda. Siv har aldrig kandiderat
för en plats på en riksdags- eller landstingslista. Hon har helt ägnat sig åt
Danderyd, där hon har sitt hjärta och sitt engagemang.
Siv är gift och har barn och barnbarn. Hennes fritidsintressen är
Kultur: litteratur, musik, konst, balett och antikviteter.
Sport: gymnastik, konståkning, orientering, ridsport, simning, friidrott
och motorsport

Frågor om Tessa (C)

Ginnungagap

Tennistomten

”Vi bygger för äldre” skriver (M) i
sitt partiblad Ditt Danderyd nr 2. Det
är just det de inte gör. I stället för att
sätta igång och bygga ett välbehövligt
äldreboende och låta en privat entreprenör driva verksamheten, har majoriteten (M, L, KD) gett sig in i en upphandling, som man inte behärskade.
Upphandlingen överklagades och rätten beslutade att den måste göras om.
Då rundade majoriteten domen och
har nu direktsålt marken för reapris
till ett företag. Det finns ingen klar detaljplan för vårdboende på området. I
den nu gällande planen står det bostäder. Det innebär att det är fritt fram för
köparen att bygga det. Man har ett avtal med köparen om vårdboende, men
det finns inte något vite, som faller ut
om företaget inte bygger vårdboende.

” Fler sporthallar för våra idrottande
ungdomar” skriver (M) i samma blad.
Kommunen hade en färdig detaljplan för en idrottshall, men den såldes 2016 ut för en billig penning till
en tennisanläggning för elitspelare.
Majoriteten (M, L, KD) ansåg
inte att det behövdes någon mer
hall för kommunens ungdomar.
Försäljningen överklagades av
Siv Sahlström. Fullmäktiges beslut
upphävdes för att priset var för lågt.
Ärendet togs upp igen i fullmäktige för beslut med ett högre pris.
Efter detta fick Sahlström tips
om att det fanns en annan högre värdering, som inte fanns i kommunens
arkiv. Den hittades av kommunens
huvudregistrator i en tjänstemans dator. Sahlström överklagade det nya
beslutet med stöd av denna värdering,
men fick inte bifall denna gång. Hade
värderingen varit tillgänglig vid första överklagandet hade det möjligen
kunnat bli ett högre pris. Dock blev
ändå slutresultatet att kommunen
fick in mer pengar i sin kassa genom
att det första överklagandet vanns.

Fakta i ärendet, protokoll
www.danderyd.se
1. Kommunstyrelsen den 15.1 2018 med
bland annat avtalet med företaget.
2. Förvaltningsrätten, dom 2016-12-15
Mål nr 4784-16
3. Kommunstyrelsen 2015-02-16 § 32
med Danderydscenterns reservation.
4. Kommunstyrelsen 2017-04-03 § 45
med Danderydscenterns reservation
5. Kommunfullmäktige 2018-06-11 § 59
med Danderydscenterns reservation

I förra Danderyds
Nytt berättade vi
om Tessa, som blivit medlem i (C).
Uppmärksamma
Danderydsbor hör
av sig. Någon har
räknat ut att Tessa
vid inträdet i (C)
i maj 2017 endast
var ca ett halvår
gammal.
-Får man tvångsansluta valpar på det
sättet, undrar hon. Ja, vi bedömde att
det är matte, som bestämmer vilka
Tessa får vara med.
- Kan vilka hundar som helst bli
medlemmar, undrar en hundägare.
Nej, matte eller husse måste först
vara medlem. Ensamma hundar får
inte närvara på vare sig partimöte
eller styrelse.

Hårt arbete
och ditt stöd
har gett oss
vår styrka
Danderydscenterns program för
2019-2022 och årets Danderyds
Nytt har du fått i din brevlåda.
Om du missat det, finns de i
valstugan i Mörby centrum och
på www.danderydscentern.se

Fakta i ärendet, protokoll
1. Kommunfullmäktige 2016-06-28 § 76
2. Siv Sahlströms överklaganden finns på
www.danderydscentern.se
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Bättre villkor för funktionsnedsatta och
äldre och deras anhöriga Lenas drivkraft
Lena Ringstedt är engagerad i funktionshinderrörelsen och alldeles speciellt för personer som haft
stroke eller annan hjärnskada och fått afasi. Hon är i dag ansvarig för ett stort samverkansprojekt i
länet, som syftar till att förbättra möjligheterna för dessa personer och deras anhöriga att leva ett bra
liv. Hon skriver här om sitt uppdrag i Danderyds socialnämnd.
I Danderyds socialnämnd har
omsorgen om våra äldre engagerat
mig. Avsaknaden av ett korttidsboende i kommunen skapar stora
olägenheter för anhöriga, som är i
stort behov av den avlastning som
växelvård kan ge.
Jag har också drivit på för att
personal som arbetar inom äldreomsorgen ska ha bra utbildning,
Med kompetent personal blir omsorgen bättre, bland annat minskar
risken för undernäring och skador.
Våra äldre ska få den dagliga träning som behövs för att upprätthålla så många förmågor som möjligt
så länge som möjligt i livet.

Aktiviteter stimulerar
Man ska också ges möjlighet till
gemenskap, social samvaro och
aktiviteter som stimulerar. Då mår
man bättre och klarar sig själv
längre. Det är tyvärr så att många
äldre drabbas av depression och
psykisk ohälsa på grund av en-

Danderyd
ska ha
landets
bästa
omsorg om
de årsrika

samhet. Det måste vi förebygga.
Samarbete med olika föreningar,
till exempel patientorganisationer
måste bli bättre för det ger möjlighet till positivt utbyte till gagn för
våra äldre och för personer med
funktionsnedsättning. Jag kommer
att fortsätta arbeta med dessa frågor om jag får Danderydsbornas
förtroende.

Alla ska ha egen doktor
Jag vill också att den framtida primärvården för personer med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättning ska utformas nära
patienten och att alla ska ha en
egen doktor och att det finns speciella team för olika sjukdomar.
Detta gäller alldeles särskilt våra
äldre som ofta har flera kroniska
sjukdomar. Den geriatriska vården
ska givetvis finnas kvar på Danderyds sjukhus. Geriatriken behöver
tillgång till de olika specialisterna.

Lena Ringstedt (C) är första vice
ordförande i kommunfullmäktige
och ledamot i socialnämnden.
Hon ställer upp för omval på plats
nummer 5. Fritiden ägnar hon åt
att umgås med sina barn och barnbarn. Skärgårdslivet lockar också
liksom att odla grönsaker.

Danderydscenterns senast väckta förslag i
fullmäktige inom socialnämndens område.
De finns att läsa på www.danderydscentern.se
Siv Sahlström (C) föreslår att
kommunen, intill dess ett korttidsboende byggts i Danderyd, ska reservera ett eller ett par rum på varje
boende som finns i kommunen för
korttids- eller växelboende.
Siv Sahlström (C) föreslår att
Danderyd ska undersöka möjligheten att införa den nygamla
hemtjänstmodellen med förenklad
biståndsbedömning, som nu fått
grönt ljus.

Hon skriver ”Att kunna omfördela skattepengar från administration till verksamhet är något vi alltid eftersträvar.
Att dessutom kunna förenkla
för Danderydsbor i behov av sådant bistånd är mycket tilltalande.
Att till sist också kunna ge Danderydsborna större inflytande över
sin hemtjänst, vilket denna förenklade bedömning öppnar för, är
synnerligen tilltalande.

Positiv, engagerad Enebybergare med
glimten i ögat vill till fullmäktige
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.

tigt 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
opinionskampamj 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 och lyckades
med aktiv PR, opinion och stöd
från Vasastadsbor skapa ett kraf-

Robert Bryhn (C)

är ny
kandidat på plats nr 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. Han är en intensiv ”kedjeläsare” av alla sorters litteratur från
Nobelpristagare till Science Fiction.
Han är en före detta aktiv KungFu
kille som numera tycker mer om att
ibland jogga i färgglada höstskogar.

(C) vaktar Östra Eneby torg
Efter valet 2014 bildades en ny
majoritet, (M, L, KD) som har
låtit fastighetsägarna och exploateringsavdelningen styra. Två
gånger utvidgades planområdet
vid Östra Eneby torg. Det förslag
som lades fram våren 2017 omfattade 425 lägenheter. Enebybergsbornas begäran om en bantning av
det första förslaget hade resulterat
i, att det i stället presenterades ett
fyra gånger så stort projekt.
Efter Enebybergsbornas omfattande protester beslöts att planarbetet för Östra Eneby torg skulle
avbrytas i februari 2018. Samma

dag hade ägarna till fastigheterna
inom planområdet begärt samma
sak. Man behöver inte vara konspiratoriskt lagd för att tro att det
är samordnat. En kvalificerad gissning är att det blir nya förhandlingar, och att ärendet återkommer
efter valet. Det är ju då fyra år till
nästa val.

Bakgrund
2012-05-21 § 86 gav kommunstyrelsen (KS) byggnadsnämnden (BN)
i uppdrag att utarbeta detaljplaneprogram för Rödbetan 1 samt Snödroppen 8 och 10-12. BN överlämnade, efter samråd med de boende i området,

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 VD för
ett mediebolag verksamt inom student- och universitetsvärlden. Robert tror på positivt engagemang,
nytänkande, politiskt entreprenörskap med människan i centrum,
2014-03-04 § 30 programmet till KS,
som 2015-08-31 § 104 beslöt ge BN i
uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för projektet. Samtidigt utökades
det med Plogen 11-13 på västra sidan
om Enebybergsvägen, vilket bland
annat innebar rivning av nyrenoverade pensionärsbostäder. Mot detta beslut reserverade sig Danderydscnterns
ledamöter.
2017-02-13 § 20 beslöt KS utöka
projektet ytterligare eftersom exploatörerna hade förvärvat fastigheterna
Snödroppen 1,7 och 16 samt Klövern
7, 13 och 14. Mot detta beslut reserverade sig endast Danderydscenterns
ledamöter
(se skriftliga reservationer 2015-08-31 §
30 och 2017-02-13 i protokollet eller på
www.danderydscentern.nu)

Många pågående
detaljplaner (ca 40)
Mot utökat planuppdrag invid
Djursholms torg reserverade sig Siv
Sahlström (C) och Patrik Nimmerstam (C) i kommunstyrelsen den 29
maj 2017.
Mot beslutet om returpark reserverade sig Siv Sahlström (C) och Patrik
Nimmerstam (C) på kommunstyrelsens sammanträde den 28.11 2016 till
förmån för Sahlströms yrkande om att
ärendet skulle återremitteras för att
redovisa ett alterativt läge och. ordna
ett informationsmöte och samråd med
Danderydsborna om förslaget.
Mot beslutet om badhus reserverade sig Siv Sahlström (C) och Patrik
Nimmerstam efter att först ha yrkat
att alternativa förslag till placering av
badhuset skulle redovisas och och att
ett informationsmöte med Danderydsborna skulle anordnas.
På www.danderydscentern.se
finns dessa och många andra reservationer och motioner att ta del av.

Vi slåss för
trädgårdsstaden
vårt kulturarv

Pojken och teckningen
Kåseri av Siv Sahlström
Han hette Lars, kallades Lasse.
En lång gänglig, brunhårig pojke
med klarblå ögon. Han var snällast
av alla pojkarna i vår förstaklass.
Han var stjärna på att rita.
När vi ska samla ihop våra
teckningar vid terminsslutet hopas
en flock klasskamrater runt hans
bänk. Några ber att få en teckning.
Jag ger inte bort dem, säger han
bestämt. När kamraterna skingrats
räcker han hastigt fram en teckning
till mig, som sitter på andra sidan
gången. Den föreställer Gustav
Vasa sittande på tronstolen. Vill du
ha den frågar han.
Jag blir obeskrivligt glad. Det är
en kärleksgåva, min första. Tack,
viskar jag och stoppar snabbt ner
den i bänken. Resten av lektionen
vågar jag inte titta åt Lasses håll.
Jag känner på mig att han inte heller vågar titta åt mitt. Väl hemma

viker jag ihop teckningen och lägger den under madrassen i dockvaggan. .Det säkraste ställe jag kan
tänka ut. Där ska ingen hitta den.
Länge kommer jag att spara den.
Vi konfirmerades samtidigt. Ett
halvår senare var han död. Hjärtat
växte sa hans föräldrar. Han dog av
för stort hjärta, tänkte jag.
Barndomsupplevelser kan få
stor betydelse i livet. Möjligen har
Lasse del i mitt stora konstintresse.
Anders Slätis är också lång och
gänglig och - snäll. Till jul och när
jag fyller jämna år kommer det alltid en teckning.
Varje gång Anders ska rita till
oss, frågar han; vad vill du ha. Han
ritar förstås också människor. Men
nej det vill jag förstås inte ha. Så
håll tillgodo och njut. Vi är glada
att vi kan bjuda dig på Anders
Slätis teckningar.

Kräv att
staten
bekostar
E18 i tunnel

Information
och dialog
inför alla
planbeslut

Ödmjukhet behövs, maktarrogans passar mycket illa
-Vi behöver som politiker ha en
ökmjukhet 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

soklimat som går ut på att varje
kommuninvånares behov av att bli
sedd, hörd och tagen på allvar ska tillgodoses. 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 häl-

Inger Fabian (C)

är ledamot i
kultur- och fritidsnämnden, ersättare i
fullmäktige, och nu kandidat 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. Hon är mycket hemma-kär, läser mycket, spelar piano
och tycker om att laga mat.

Mina barn vill förbättra
världen därför kandiderar jag
Mina barn har ett brinnande intresse för att förbättra världen vi
lever i. Det är därför jag vill kandidera som förtroendevald för centerpartiet. Jag har länge tänkt på
frågor som rör kommunen vi bor i,
vad som kan göras bättre och vad
som är viktigt att bevara.

Främst kommer skolan

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.

Jag tänker främst på skolan och
barnens möjlighet att få en bra utbildning och förverkliga sig själva
och få en vettig och hälsosam fritid.

Folkvalda som lyssnar
Jag vill också 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.

God boendemiljö
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 här vill och kan jag
bidra med i mitt uppdrag
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
medborgaren.
Vi ska med innovation och rättfram kommunikation genomföra
vårt uppdrag

Danderydscentern tackar nej till alla
bidrag från företag och privatpersoner

Lasse

Camehagen,

(C) är ny kandidat till fullmäktige, på plats nummer
tio. Lasse är marknadschef.
Han bor i Danderyd, Nora,
är gift och har tvillingdöttrar på 21 år. Fritiden ägnar
Lasse gärna åt promenader,
simning, löpning och ständig kunskapspåfyllning.
-Jag får min kraft och energi av möten med andra
människor, mitt arbete och
mitt politiska engagemang,
säger Lasse.
Lasse mål i såväl arbetsliv
som privatliv är att skapa
värde för dem han möter i
sitt uppdrag som chef och
ledare, men också som privatperson i vardagen, -Jag sätter stort värde på
att bygga och bevara goda
långvariga relationer, säger
Lasse, mitt motto har alltid
varit att allt är möjligt, oavsett hur utgångsläget är.
Lasses femton års erfarenhet från chefsroller i
olika sammanhang har utvecklat hans kommunikativa förmåga att möta olika
människors behov för att
kunna bidra till helheten.
Han har en stark förmåga
att kunna skapa nätverk och
samverkan. Bra att kunna
som valledare i årets val.

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 partistöd.
Alla partier oavsett stor-

lek får ett grundstöd som
i år är 75 000 kronor, och
så får vi 32 000 kronor
per mandat. 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
lokaltidningarna och affischerna.
Siv Sahlström
ordf. Danderydscentern

Lasse Camehagen (C), är
Danderydscenterns valledare i årets val. Han håller
reda på ordföranden både
på bild och i verkligheten.
Så om ni ser någon som
sitter på huk framför affischen är det Lasse, som
lagar, inte en beundrare,
som vill titta närmare, som
en vaken väljare trodde.

Valstugan har du också betalat. Den har vi målat på. Färgen har du stått för. Så
gör ett besök och inspektera den. Den är gammal, återanvänd. Köptes 2002. Det
är femte valet den är med. Dessvärre är det kanske också det sista. Vi tror inte den
orkar ett val till. Tror du vi gör en tiktig bedömning? Lasse byter här ut en affisch.

