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Installera laddstationer
för elbilar i Danderyd
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Siv Sahlström m fl (C)
att kommunen ska undersöka möjligheten att installera laddstationer
för elbilar på kommunens parkeringsplatser. Vidare föreslår centergruppen att kommunen vid upphandlingar och avtal ska kräva att
det ska finnas möjlighet att ladda
batterier för elbilar i garage och på
parkeringsplatser inom kommunen.

Även stora mängder snö
måste kunna röjas
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Siv Sahlström m fl (C)
att kommunen vid upphandling ska
ställa kravet att entreprenören har
tillräcklig kapacitet för att kunna
klara av att ploga våra trottoarer
och transportera bort snön i sådan
omfattning att även trottoarlösa vägar är säkert framkomliga för gångtrafikanter. Vidare föreslår Danderydscentern att kommunen i god tid
före nästa vinter ser ut områden tillräckligt stora och lämpliga för tippning även av stora mängder snö.

Rättelse
I Danderyds Nytt nr 3 skrev vi att
det står i fullmäktiges arbetsordning att sammanträdena ska avslutas kl 23.00. Det gör det inte.
Däremot är det en praxis som gällt
i åtminstone femton år. Men regeln
är oskriven och står således inte i
arbetsordningen. Vi ber om ursäkt
för den felaktiga uppgiften.

Fler skamfläckar upptäckta
Det är inte första gången konsulter inte upphandlats, nu gäller det Mörby Centrum-avtalet
Nyligen uppdagades att tekniska
kontoret inte upphandlat konsulttjänster. En tjänsteman hade helt
enkelt anlitat en bekant för stora
belopp. Det var oerhört segt att
få fram dessa uppgifter. Nu har vi
upptäckt att de konsulter som anlitats för Mörby Centrum-avtalet inte
heller upphandlats.
”Upphandlingen har inte skett
i enlighet med kommunens reglemente, beloppsgräns har överskridits vad gäller två av konsulterna
och prisuppgifter har inte inhämtats
från minst tre leverantörer i något
av de aktuella exemplen” skriver
Danderyds ekonomichef som svar
på Siv Sahlströms skriftliga frågor.
Hon har sedan granskat fakturorna. Där framgår att endast en av

konsulterna har angivit såväl datum,
kostnad per timme samt tidsåtgång i
sina fakturor. Så förutom att konsulterna inte upphandlats så har även
bristfälliga fakturor attesterats och
betalats ut. Siv Sahlström underrättade direkt först kommunstyrelsens
arbetsutskott och därefter kommunstyrelsen om vad hon hittat.
Det ledde inte till något ingripande.
Danderydscentern har många
gånger påtalat slöseri och dålig upphandling. Där finns mycket pengar att
spara har vi sedan många år hävdat.
Men det har visat sig att det är
värre än så. Kommunen följer överhuvudtaget inte upphandlingsreglerna, man struntar helt enkelt i att
handla upp. Och det accepterar den
sittande majoriteten.

Uppgifter om Mörby Centrum mörkas
Så illa blir det när en majoritet får sitta och styra i evärdliga tider
och något skifte på maktens tron aldrig sker
I en kommun som har demokrati
som affärsidé bör man ställa särskilt
höga krav på öppenhet, saklighet
och objektivitet. Är då kommunens
skattefinansierade
informationsblad och hemsida tillförlitliga?
Nej! Låt mig ta ett aktuellt exempel. Onsdagen den 23 juni fick
alla Danderydsbor denna tidning,
Danderyds Nytt nr 4, i sin brevlåda.
På första sidan skrev vi ”Avtalet om
Mörby Centrum stoppat. Rätten har
beslutat att fullmäktiges beslut om
avtal med Diligentia inte får verkställas i avvaktan på dom i det överklagade beslutet”. Den 28 maj fattade förvaltningsrätten detta beslut
(Mål nr 28585-10, Enhet 16). En
avgörande viktig händelse i en av
kommunens största frågor någonsin. Vi publicerade beslutet direkt.

Den intresserade Danderydsbon
som gick in på kommunens hemsida för att läsa mer om detta finner
ingenting. Däremot att länsstyrelsen den 18 juni avslagit överklagandet av detaljplanen för Mörby
Centrum, vilket är ett helt annat
ärende, där utfallet blev det som
majoriteten förväntat sig. Under
arbetet med planen har ständiga
kontakter tagits med länsstyrelsen
för att säkra ett godkännande.
I det tolvsidiga juninumret av
kommunens informationstidning
står det inte heller någonting om att
avtalet med Diligentia överklagats
eller att förvaltningsrätten beslutat
att det inte får verkställas.
Inte heller fullmäktige, kommunens högsta beslutande församling,
har informerats. Det enda som an-

mälts i fullmäktige är att beslutet är
överklagat. Det var jag som under
starka protester från kommunalrådet gav informationen. Att förvaltningsrätten sedan beslutat att fullmäktiges beslut inte får verkställas
har inte anmälts i fullmäktige.
Majoriteten mörkar en oerhört
viktig uppgift för Danderydsborna.
Så illa kan det bli när en majoritet
får sitta i evärdliga tider och något
form av en pekuniär belöning blir skifte på maktens tron aldrig sker.
det konkret.
Nynäshamn har infört ett sys- Siv Sahlström (C)
ordförande i Danderydscentern
tem där man belönar skolor som
varit särskilt duktiga. Man belönar
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använda pengarna för att resa någonstans, vilket innebär att gratifikationen kan få en ytterligare positiv effekt för eleverna om lärarnas
samarbete förbättras genom en sådan gemensam aktivitet.

Ännu bättre skolor i Danderyd med
lektorstjänster och gratifikation
Avgörande för elevernas skolresultat är, förutom de egna förutsättningarna, bra lärare och en lugn
och trygg studiemiljö, ordning och
reda. Danderydscentern anser att
man ska ge största möjliga frihet
för lärarna att själva bestämma hur
de vill sköta sitt jobb och samtidigt
ställa mycket höga krav på resultat.
Vi tycker det är ledsamt att läraryrket har förlorat i status. Och
att duktiga lärare, bra pedagoger,
inte har någon annan karriärmöjlighet än att bli rektor, vilket innebär
att de slutar undervisa. Vi anser att
Danderyd ska öppna för lärare att
bli lektorer med högre lön.
Danderydscentern har även föreslagit i fullmäktige att Danderyd
ska genomföra ett system för att belöna skolpersonal. Det sporrar att få
beröm och om berömmet kommer i

Patrik Nimmerstam (C),
en av Centergruppens ledamöter som står bakom
förslaget i fullmäktige
om gratifikation till duktig skolpersonal.

Att välja brudbukett
Kåseri av Siv Sahlström
Gardeniorna blommar. De är så
vackra och doften underbar. Den
slår emot oss när vi öppnar badrumsdörren. Gardenior tycker om
fuktig luft och ljus men de vill
inte ha sol. Därför trivs de förträffligt i vårt badrum med takfönster.
Gardenior fick jag i min sagolika brudbukett. Det var min
fästman som helt på egen hand
beställde buketten, gardenior och
liljekonvaljer, och hur den skulle
bindas. Den levererades från det
stora varuhuset till mitt föräldrahem i en stor kartong precis när
jag var färdigklädd.
Då tyckte jag det var självklart
att brudgummen beställde blommorna till sin brud. Men senare

insåg jag att det inte var ovanligt
att brudarna själva valde sin bukett. Och nu tycks alla brudar göra
det. Det är säkert rationellt, men
litet trist tycker jag i mitt romantiska hjärta.
Men det finns djärva, förälskade män som tar risker. En
brudgum hade med sig en jättefin
bukett till vigseln. Bruden vägrade
ta emot den. Vi hade ju bestämt att
jag inte skulle ha några blommor
sa den rasande bruden. Och då må
vigselförrättaren vara förlåten om
hon undrar hur det ska gå med det
äktenskapet.
Som borgerlig vigselförrättare
kan jag följa förändringarna av
brudmodet. Det dröjde inte längre
än till första veckan i augusti.

Då kom hon, bruden som bar en
klänning inspirerad av kronprinsessans. Den var mycket djupare
urringad, men arrangemanget med
den neddragna kragen runt överarmarna var av samma snitt.
Numer bär brudarna ärmlöst
och urringat. Sådana modeller
som jag haft som aftontoalett. Min
brudklänning, som mamma sydde,
var i tjockt siden, hade figursytt
liv, lång ärm, ingen urringning.
Vid kjol sluttande bakåt, med
omfattande underarbete för att få
fram det rätta fallet.
Tiderna förändras. Kanske
kommer det en dag då det blir på
modet att ge brudgummen förtroendet att välja bukett till sin
älskade, sin brud.

Storskalig vision för Mörby Centrum inte hållbar utveckling
”En hållbar utveckling är en
utveckling som tillgodoser våra
behov idag utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.”
Det handlar om tre dimensioner: social, ekonomisk och ekologisk utveckling. De är ömsesidigt
beroende av varandra. Hållbar utveckling är när inget av dessa tre
områden tillmäts större värde än
de andra.
För att kunna planera för framtida hållbarhet måste alla de tre dimensionerna vara beaktade och integrerade i varje strategiskt beslut.
Många tycks tro att vi har fem
jordklot att breda ut oss på. Vi har
bara ett. Koldioxidutsläpp och
uppvärmning är idag heta diskussionsämnen.
Alla måste ta sitt ansvar för den
omställning i levnadsätt som vän-

tar oss. Vi ska bidra till den hållbara utveckling som är en framtida
nödvändighet.
Majoriteten har röstat för en
jätteexploatering av Mörby Centrum. En byggnation som kommer
att dominera kommunen. Är detta
vettigt ur ett barnbarnsperspektiv?
Är det så majoriteten förtroendevalda i Danderyd definierar hållbar
utveckling när barnbarnen frågar.
För våra barnbarns skull är det
viktigt att ta lärdom av historien.
Vem trivs på Sergels Torg idag. Visionen var en annan på 60-talet när
Nedre Norrmalm omdanades.
Vi borde då ha varit skeptiska
mot arkitekternas visioner och vi
vet bättre idag! Vi ska akta oss för
stora centra, som när det gäller
Mörby Centrum inte ens ser stiliga Agneta Zimmerman (C)
ut på bild. Och verkligheten lär ersättare i fullmäktige, ledamot i
barn- och utbildningsnämnden
inte bli bättre.

Bygg inte nya bostäder tätt intill E18
”Vi är störda och arga över den negativa miljöpåverkan bullret från
E18 och Roslagsbanan har på våra vardagsliv”
Det är, anser Danderydscentern,
olämpligt ur hälsosynpunkt att
bebygga
församlingsgårdens
tomt med nya bostäder. Det är,
anser vi, också otaktiskt i ett förhandlingsperspektiv gentemot
vägverket att göra det.
Vi är många här i Danderyd som
är bekymrade över, störda av eller
väldigt arga över den negativa miljöpåverkan som bullret från E18
eller Roslagsbanan har på våra
vardagsliv.
Många förslag har skissats
fram, insändare har skrivits och
löften från både politiker och andra
har givits för att reducera bullret
exempelvis genom tunnelförläggningar, bullerplank, vallar, mm.
Bullret är en negativ del av den annars så fina, omtyckta miljön här i
Danderyd. Bullret letar sig ända in
i flera av våra vackra grönområden
– de som finns kvar.

75 000 bilar på E18
Det finns en uttalad ambition från
många att komma tillrätta med
bullret från E18, en väg trafikerad
av cirka 75 000 bilar per dygn en-

ligt beräkningar från vägverket.

Buller hälsofarligt
Vi som bor i Danderyd vill gärna
påpeka behovet av att vägverket
åtgärdar bullerproblemen i Danderyd, eftersom de är så allvarliga.
Buller är hälsofarligt; det kan leda
till förhöjt blodtryck, hjärt- och
kärlsjukdomar, sömnsvårighet och
naturligtvis hörselskador.
Eftersom bullret är så skadligt,
tycker vi att det är ytterst ologiskt,
olämpligt, ja till och med oansvarigt att göra om en detaljplan
tätt intill en befintlig E18. Enligt
undersökningar blir det svårt att
skapa bostäder här med tillräckligt
låg bullernivå både inne i rummen
och utanför, på balkonger och liknande.

Varningsflaggor höjs
Både vägverket och länsstyrelsen
har höjt varningsflaggor – och om
riktvärdena för bullernivåer vid
bostadsfasader inomhus och utomhus sänks så är det kört. Kommunen blir skyldig att bekosta de
åtgärder som i så fall krävs för att

Kristin Eriksson (C)
ledamot av fullmäktige
gruppledare i byggnadsnämnden

komma tillrätta med de nygamla
problemen.
Förutom det rent oetiska i att
bygga nya bostäder år 2010 så nära
en så trafikerad motorväg så tycker
vi att det blir svårt i en fortsatt diskussion om till exempel en tunnelförläggning av E18 att lyfta fram
ett bra skäl till tunnelförläggning:
Danderydsborna är ju tydligen inte
mer störda av bullret än att vi planlägger för spritt nya bostäder precis bredvid motorvägen med detta
fasansfulla och hälsovådliga buller, så då behöver väl inte bullret
åtgärdas?

Ekonomin före hälsan
Eller går önskan att tillgodose
kyrkans kortsiktiga ekonomi före
hälsan när Danderyds majoritet
planlägger? Danderydscentern anser att den gör det. Vi motsätter oss
bestämt denna planändring.
Att många förtroendevalda dessutom sitter på två stolar, det vill säga
har uppdrag både i kommunen och
kyrkan är inte bra.

