
Dagens Samhälle, facktidning för 
kommunerna, redovisar genom-
snittsresultat i kronor per invånare 
under decenniet. Källa: SCB. Dan-
deryd placerar sig på plats 179. Det 
är inte så bra för att uttrycka sig 
försiktigt. Nog fi nns det en del att 
göra. Vi är inte alltid bäst och duk-
tigast. Fast man kan få den uppfatt-
ningen när man läser kommunens 
information.

Skapa naturreservat

Danderyds översiktsplan ska revi-
deras. Den ska vara kommunens 
viktigaste strategiska instrument. 
Men så är det inte. I praktiken har 
det inte spelat någon roll vad som 
står där. Under det senaste decen-
niet har nya detaljplaner och skis-
ser för ny bebyggelse tagits fram i 
områden som i översiktsplanen an-
givits som till exempel grönområ-
de, park, naturpark och naturmark. 
Kommunen har dammsugits i jakt 
på områden att exploatera oavsett 
vad det står i översiktsplanen. 

Om vi vill skydda våra värdeful-
laste grönområden från exploate-
ring är det nödvändigt att lägga ut 
dem till naturreservat. Danderyds-
centern har i fullmäktige föreslagit 
att hela Rinkebyskogen, Sätra än-
gar samt området ner till Rösjön ska 
bli naturreservat. Vi anser också att 
naturreservatet vid Ekebysjön ska 
utökas så att det får den omfattning 
som det hade i det ursprungliga 
förslaget. Som det nu är kan man 
inte ens gå runt Ekebysjön utan att 
hamna utanför reservatet. 

Översiktsplanen ger ingen garanti mot explo-
atering av natur och värdefulla grönområden

Danderyd inte alltid 
bäst och duktigast

När Miljöaktuellt förra året ran-
kade kommunerna hade Danderyd 
inte skickat in några uppgifter. Vi 
placerades då på sista plats.  I år har 
begärda uppgifter skickats in. Och 
resultatet är inte smickrande. Det 
är riktigt dåligt. Vi hamnar på plats 
190 i Miljöaktuellts ranking. 

I Danderydscentern är vi inte 
förvånade. Majoritetens intresse för 
miljöfrågor är minimalt. De drev 
till exempel igenom att Danderyds 
viktiga miljö- och hälsoskydds-
nämnd lades ner. Vi kämpade emot 
detta, varnade för konsekvenserna 
och reserverade oss mot beslutet. 

Verksamheten slogs ihop med 
Täby och Vaxholm och ligger nu i 
Täby. Och det är Täbys fullmäktige 
som beslutar om verksamheten. 
Danderydsborna har helt förlorat 
infl ytande i dessa viktiga frågor.  
Den negativa utveckling som vi 
förutspådde när beslutet fattades 
blev också verklighet.

Urusel placering i 
miljöranking
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Mörby Centrumavtalet har överkla-
gats och rättslig prövning pågår. Som 
ett led i detta ska beslutet om avta-
let skickas till regeringen för vida-
rebefordran till EU- kommissionen.

 Kommunen har skickat in det 
underlag som fullmäktiges leda-
möter fi ck inför beslutet om avtalet 
med Diligentia. Men materialet är 
så undermåligt att departementet 
inte anser att det går att vidarebe-
fordra till EU. 

Kommunen tvingas nu i efter-
hand skaffa fram uppgifter som 
majoriteten vägrade ta fram inför 
beslutet. Man godtog bland annat 
Diligentias krav på stora avdrag 
utan att syna dem. 

Begäran från förtroendevalda om 
preciseringar avvisades. Men när 
ärendet nu gått vidare till överord-
nade myndigheter och rättsinstan-
ser måste papperen upp på bordet.

Vad kommunen nu tänker lägga 
skattepengar på är att försvara och 
förklara Diligentias rätt att till un-
derpris köpa kommunens mark. 

I början på sommaren upptäckte 
jag att inte någon av konsulterna 
som anlitats före fullmäktiges be-
slut upphandlats. Sedan beslutet 
överklagats har kommunen anlitat 
ännu en konsult, en advokat. 

Två dagar efter mitt avslöjande 
påbörjades en direktupphandling 
av juristkonsult. Efter den fram-
hastade upphandlingen beslutade 
arbetsutskottets majoritet att den 
advokatbyrå som redan påbörjat 
arbetet skulle få uppdraget trots att 
de båda andra tillfrågade hade givit 
lägre anbud.                               

Inför beslutet tog jag upp frågan 
om eventuella jäv. En självklarhet 
mot bakgrund dels av att jag fått 
information om att advokaten själv 
till en förtroendevald uppgivit en 
koppling som jag bedömde kunde 
innebära jäv för kommunalrådet 
dels att majoriteten omotiverat 
skulle ta högsta anbud. 

Om någon ifrågasätter att en 
person är jävig i ett ärende brukar 
det för omdömesgilla personer leda 

Undermåligt material godtas inte
Majoriteten tvingas i efterhand ta fram uppgifter som de vägrade ge 
fullmäktige inför beslutet. Diligentias beräkningar synades inte. 

till att man inte deltar i ärendets 
handläggning.

Så icke Danderyds kommu-
nalråd. Tvärtom tappade han helt 
kontrollen och fi ck ett hiskligt ra-
seriutbrott som inte någon skulle 
acceptera i ett styrelserum. Läs min 
reservation och döm själv!

Siv Sahlström (C)
ordförande Danderydscentern

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 
19 april godkänna Genomförande-
avtal med Diligentia. Beslutet över-
klagades samma dag av ambas-
sadör Carl Ivar Öhman (C). Hans 
ombud är jur kand Micha Velasco, 
företagarombudsman på Den Nya 
Välfärden. Den Nya Välfärden 

Partipolitiskt obunden tankesmed-
ja, som grundades 1988 av sam-
hällsdebattören och forskaren 
Patrik Engellau och förre statsse-
kreteraren och generaldirektören 
för Riksrevisionsverket G Rune 
Berggren. Arbetar för ”demokrati, 
välfärd och företagande” Driver 
Företagarombudsmannen, Konkur-
renskommissionen och Integritets-
ombudsmannen.

Den nya välfärden gran-
skar ärenden och agerar
I Dagens Samhälle nr 24 ges i sam-
band med en stor intervju med Mi-
cha Velasco exempel på tre fall där 
Företagarombudsmannen agerat. 
Danderyd är ett av dem. Under rub-
riken Danderyd: Sålde för billigt 
står ”Kommunen säljer mark för 
bostäder och affärslokaler i Mörby 

Centrum för lägre pris än den egna 
värderingen. Företagarombuds-
mannen menar att otillåtet statsstöd 
uppgår till nära 300 Mkr. Förvalt-
ningsrätten har förbjudit kommu-
nen verkställa försäljningen tills 
vidare.” 

Siv Sahlströms reservation från kommun-
styrelsens arbetsutskott 2010-06-16 fi nns på 
www.danderyd.se och på www.danderydscen-
tern.nu



Livskamraten och jag är på stads-
auktionens visning. På hemsidan 
har vi upptäckt ett föremål som vi 
vill granska närmare. Det håller 
inte måttet vid besiktningen. Med 
åren blir man allt mer kräsen. Det 
ska vara något alldeles extra om vi 
ska bli spekulanter. Alldeles extra 
har inte med priset att göra. Det 
gäller känslan inför föremålet och 
skicket. Det avgör. 

På väg ut hajar jag till. Något 
hänger undanskymt på en pelare. 
Jag vänder om och blir stående 
som naglad framför den, tavlan. 
Det är en oljemålning förestäl-
lande en tvättstuga där kvinnor 
i färgglada kläder bykar, med 
såpkoppen inom räckhåll skrubbar 
tvätt på tvättbräden och bär in vat-
ten i hinkar. I bakgrunden hänger 
plagg på klädstreck.

Gerd Björnberg heter konstnä-

ren. Utbildad på Valand slår jag 
upp när vi kommer hem. Hon har 
döpt verket till ”I gamla tvättstu-
gan”. En svunnen kvinnovärld på 
bild, bevarad kvinnohistoria. 

Konst är inte något vi brukar 
köpa på stadsauktion därför hade 
jag inte sett den på hemsidan. Jag 
kan inte slita mig från tavlan. Och 
jag vet att jag kommer att köpa 
den. Jag ställer livskamraten inför 
fait accompli: jag köper den. 

För att vara på säkra sidan om 
man verkligen vill ha något på en 
auktion måste man vara på plats. 
Uppkopplingar kan krångla, tele-
fonnät kapsejsa. Alltså infi nner jag 
mig i Magasin 5 auktionsdagen. 
Jag är inte ensam budgivare, men 
till sist blir den min. 

Värdet på en sak avgörs av 
hur gärna någon vill ha den. För 
mig är tavlan billig, oerhört billig. 

Jag bär hem den som en trofé, en 
mycket ömtålig sådan. Den får en 
fi n placering bland andra tavlor 
i vårt hem. Gerd Björnberg hade 
nog varit nöjd med sällskapet. 

Jag stannar ofta framför tavlan 
och tänker på min gammelmor-
mor och min mormor. Det är 
deras värld jag ser in i. Jag kän-
ner samma värme och får samma 
känsla för vad konstnären vill 
förmedla som när jag står inför de 
mest älskade konstverken på mu-
seer vi regelbundet besöker. Men 
denna dyrgrip är speciell. Och den 
är min. Alltid tillgänglig.

Gamla tvättstugan
Kåseri av Siv Sahlström

Siv Sahlström m fl  (C) föreslog 
2007 att fullmäktige skulle besluta  
införa en bostadskö till kommu-
nens pensionärslägenheter så att 
”de äldre kan få en bostad och bo 
kvar i Danderyd när de inte längre 
klarar att bo kvar i sina hem”. Det 
var andra försöket. 2002 sa full-
mäktige nej till samma förslag. 
Trägen vinner. Den här gången 
gick det bättre. Fullmäktige beslöt 
ge socialnämnden i uppdrag att ge-
nomföra en översyn av principer 
och regler för tilldelning av kom-
munala pensionärslägenheter. 

Kommunens kvarnar mal lång-
samt, men i juni beslöt fullmäktige 
att tilldelning av pensionärsbostä-
der från den 1 september 2010 ska 
ske via kösystem baserat på kötid.

Majoriteten har åter tagit upp 
frågan om pensionärsbostäderna i 
Enebyberg ska säljas ut helt eller 
delvis. Och det är inte första gån-

Kösystem för pensionärsbostäder införs

gen. Skälet är, säger man, att bostä-
derna har stora renoveringsbehov. 

Kommunen, som äger bostäder-
na, som undantogs vid försäljning-
en av Dabo, har inte underhållit 
dem. Men pensionärerna som bott 
i dem har betalat hyra, som kom-
munen tagit in. Det ska avsättas 
pengar för reparationer, det måste 
alla fastighetsägare göra. Så ock 

Danderyds kommun. 
Det är inte första gången majo-

riteten vill sälja ut pensionärsbo-
städerna i Enebyberg. Danderyds-
centern tog då strid för att behålla 
dem och det kommer vi att göra 
denna gång också. Vi kommer inte 
att gå med på att sälja ut de mycket 
populära bostäderna. Hyresintäk-
terna ska fi nansiera upprustningen.

Sälj inte ut pensionärsbostäderna i Enebyberg. Rusta upp dem!



Sophia Nybell (C), är civilingen-
jör från Chalmers. Hon är gift med 
Karl-Johan och de har sönerna 
Viggo och Loke, sju och tre år. De 
bor i Djursholm.

Sophia har arbetat i storföretag 
som ABB och SAS, men har nu 
sadlat om till småföretagare.

Hon har varit ledamot i SAS 
dotterbolags styrelser, ordförande i 
några bostadsrättsföreningar, leda-
mot i Blekinges SKBR (Sveriges 
kvinnliga bilkårister) och har va-
rit aktiv inom Röda Korsets ung-
domsförbund. Numer är hon mul-
leledare i Friluftsfrämjandet och 
en aktiv friluftsmänniska.

Sophia med sin man Karl-Johan och barnen Viggo och Loke. ”Sista 
turen med båten förra hösten, det var svinkallt och vi tog på oss allt 
vi hade. Det var härligt att komma ut och turen gick runt Öckerööarna”

Jag har ett starkt intresse för barn 
och ungdomar, engagerar mig 
gärna i frågor gällande dem. Efter 
många år i näringslivet är jag ock-
så intresserad av utvecklings- och 
framtidsfrågor. Hur ser den kom-
mun ut som vi vill leva i framöver, 

”Jag avskyr maktmonopol”
”Mitt namn är Sophia Nybell och jag läste uppmaningen 
i Danderyds Nytt. Jag anmäler mitt intresse till att göra 
en insats för Danderydscentern. Jag röstade på dig och 
Centern i senaste valet av främst två anledningar, också 
jag avskyr maktmonopol och dessutom uppskattar jag att 
ni vågar ifrågasätta beslut och förslag.” Så stod det i ett 
av de många brev som kommit till Danderydscenterns 
ordförande Siv Sahlström. Nu är Sophia kandidat till 
fullmäktige, nr sex på centerlistan. Nedan presenterar vi 
denna driftiga unga kvinna, mulleledare och aktiv fri-
luftsmänniska. Hon berättar också själv vad hon särskilt 
vill engagera sig i. 

”Jag uppskattar att ni vågar ifrågasätta beslut och förslag” 

vad behöver vi ställa om och vilka 
strategiska beslut måste tas för att 
nå våra mål? Här fi nns många frå-
gor som är tvärdimensionella och 
som inte alltid har klara svar.

Ett område som jag vill enga-
gera mig i förutom dem jag nämnt, 

är miljön. Både ”enkla” saker som 
avfallshantering men också våra 
grönområden och vad man kan 
göra i dem. Dessutom se till att vi 
blir en ”grön” kommun. Kommu-
nen skulle kunna skapa vandrings-
leder, kortare och längre turer.

”Barn och ungdomar har jag ett starkt intresse för och efter 
många år i näringslivet också utvecklings- och framtidsfrågor”


