
Det är viktigt för vårt land att re-
geringen Reinfeldt får sitta kvar. 
Och att den mycket kompetente 
Anders Borg får fortsätta ha 
hand om kassakistan. 
De fyra allianspartierna har skött 
sig föredömligt i en svår tid och 
förtjänar förnyat förtroende. Maud 
Olofssons Rutavdrag och hennes 
hantering av till exempel Saabaf-
fären måste få med beröm godkänt.

Under hela valrörelsen har 
Kristdemokraterna haft affi scher 
med texten ”Rädda alliansen. Rösta 
på Kristdemokraterna”. Det tycks 
ha haft effekt. Nu rutschar i stället 
Centerpartiet utför och är i Sifos se-
naste mätning farligt nära fyrapro-
centsspärren. 

Rösta efter övertygelse! Men om 
du inte vet vilket parti du ska stöd-
ja, lägg in detta i vågskålen: kedjan 
är inte starkare än sin svagaste länk.

Socialdemokraterna och Miljö-
partiet tvekar inte att släppa kom-
munisterna rakt in i regeringen och 
vi löper risken att få Sverigedemo-
kraterna som vågmästare i Sveriges 
riksdag. 

Gammal god tradition i vårt 
land har varit att hålla rent både åt 
vänster och höger. Låt oss fortsätta 
med det! Låt oss göra det också på 
söndag!  

Kedjan är inte 
starkare än sin 
svagaste länk

Siv Sahlström (C)
ordförande Danderydscentern

Danderydscentern glömmer aldrig 
att det är Danderydsborna som är 
våra uppdragsgivare. Vi är Dan-
derydspatrioter och det skäms vi 
inte för. Vi är beredda att strida för 
Danderyds 
intressen i 
alla sam-
manhang där 
det behövs. 
Det är vårt 
uppdrag. 

Vi är inte 
Centerpar-
tiet i största 
allmänhet 
vilket vi 
markerar i 
vårt namn. 
Vi är Dande-
rydscentern, 
därför att 
vi är valda 
att före-
träda vårt 
Danderyd. 
Övergripande bedömningar ska 
riksdag och landsting göra. Vi ska 
ta tillvara Danderyds intressen 
varhelst det behövs. 

Barnens bästa kommer alltid att 
stå i fokus för oss liksom omtan-
ken om de äldre som byggt upp 
vårt land. Vi medverkar inte till att 
bygga i grönområden, naturmark 
eller parker.

Vi engagerar oss lika mycket 
för alla våra fyra kommundelar. 

Med hjärna, hjärta och en-
gagemang företräder vi dig

De ska behandlas efter sina förut-
sättningar och respekteras för sin 
särprägel. Vi arbetar för att behålla 
den. Goda förtroendevalda gör inte 
åtskillnad mellan kommundelar el-

ler kommun-
invånare.  

Förtro-
endevaldas 
uppgift är att 
hålla ihop 
vår kom-
mun, inte 
att splittra 
den genom 
att sätta upp 
olika kom-
mundelar el-
ler kommun-
invånare mot 
varandra. 

Du kan 
lita på att vi 
kommer att 
ta tillvara 
och bevaka 

dina intressen oavsett om du bor i 
Djursholm, Enebyberg, Stocksund 
eller Västra Danderyd. 

Förtroendevalda ska styra med 
hjärna, hjärta och engagemang. 
Alla delarna är lika viktiga för oss. 
Vi hoppas att det är det för dig 
också. Vi hoppas att du tycker vi är 
värda ditt förtroende på söndag.

Siv Sahlström 
gruppledare Danderydscentern
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1. Alla Danderyds Nytt från 2010.
2. Kommunalt handlingsprogram 
för de kommande fyra åren.
3. Motioner, interpellationer och 
reservationer som vi lagt i fullmäk-
tige och kommunstyrelse.
4. Särskild mapp med Mörby Cen-
trummaterial. I Danderyds Nytt nr 
7, första sidan, fi nns också hänvis-
ning till paragrafer i protokoll som 
kan läsas på kommunens hemsida 
www.danderyd.se

Här kan du läsa mer
www.danderydscentern.nu

Det är med viss, för att inte säga stor, 
förvåning vi noterar hur ”gröna” 
alla partier blivit helt plötsligt. Nu 
vill partier som genomdrivit bebyg-
gelse i grönområden, på naturmark 
och parkmark bevara allt grönt. 
Danderydscentern har genom åren 
varit praktiskt taget ensamma om 
kampen för grönområdena. 

Vi har fört en konsekvent linje 
när det gäller Danderyds miljö. 
Grönområden, naturmark och par-
ker ska inte bebyggas. Danderyd är 
en tätbebyggd kommun och behö-
ver den grönska vi nu har. Du kan 
lita på att vi fortsatt kommer att föra 
en konsekvent linje i dessa frågor.

Konsekvent linjeSparsamhet – men inte 
på barn och äldre
Maskiner, leasing av bilar, kaffe-
automater m m köps in av kom-
munens förvaltningar  till en kost-
nad av fem miljoner kronor per år. 
För ungefär ett år sedan upptäckte 
vi att det skett utan central upp-
handling. En sådan skulle na-
turligtvis pressa priset och spara 
minst en miljon kronor per år av 
Danderydsbornas skattepengar. 
500 000 kronor per år kostar mo-
biltelefoner åt kommunens anställ-
da. Alla får nya telefoner varje år. 

Håller du med oss om att det 
är slöseri med skattepengar? Dina 
pengar kan användas bättre. Det 
fi nns många möjligheter att spara. 
Men besparingar ska inte göras på  
förskolor, skolor och äldreomsorg. 
Det ska göras på byråkrati och 
genom skickliga upphandlingar. 

Slöseri med skattepengar är inte 
godtagbart. Minskade resurser till 
förskola, skola och äldreomsorg 
inte acceptabelt.

Danderydscentern har länge en-
gagerat sig i miljö- och bullerpro-
blemen kring E18 och Roslagsba-
nan. Vi har gjort det genom olika 
förslag i fullmäktige. Vi är överty-
gade om att E 18 måste läggas i tun-
nel och att det kommer att behövas 
ny spårbunden trafi k under jord. 
Särskilt om kommunerna norr om 
oss verkställer sina planer att byg-
ga ut för 100 000 nya invånare och 
42 000 arbetsplatser vilket innebär 
i storleksordningen 50% fl er invå-
nare och 50% fl er arbetsplatser. In-
till dess måste ovillkorligen tyst as-
falt läggas, hastighetsbegränsning 
införas och bullerskydd uppföras 
för att lindra de omfattande pro-
blemen vid E 18 och Roslagbanan.

E 18 och spår i tunnel


