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God Jul och Gott Nytt År!
En riktigt god, vilsam jul och ett lyckosamt 2011
önskar vi i Danderydscentern alla Danderydsbor

Tack, tusen tack!
Tack alla som under året
hört av sig med synpunkter
och förslag per telefon, brev
och e-post.
Tack för påpekanden, som
fått oss att åter pröva våra
ställningstaganden.
Tack för vänliga och
uppmuntrande ord. De har
sporrat oss att anstränga oss
litet extra.
Tack för alla gratulationer,
kramar, blommor, kort, brev
och samtal efter valet! Allt
har gått direkt till hjärtat.
Siv Sahlström
ordförande Danderydscentern

Tack för 20,8% i kommunalvalet
Danderydscentern hade stor framgång i kommunalvalet i Danderyd.
Vi ökade till 20,8%. Med det har vi
bästa resultatet för C i kommunalvalet i Stockholms län. Vi hamnar
också så högt som på 13:e plats
bland Sveriges 290 kommuner.
Vi får tre nya mandat och har nu
tio platser i fullmäktige och är också fortsättningsvis näst största parti
i Danderyd.
Vi tackar dig, som valt Danderydscentern, för det förtroende du
visat oss genom att utse oss till dina
företrädare. Vi känner stor ödmjukhet inför det fina valresultatet och

ett stort ansvar för att på bästa sätt
förvalta det förtroende vi fått från
våra gamla och nya väljare.
Med fortsatt integritet, oräddhet och lyhördhet för våra väljare
kan vi nu med större kraft föra fram
våra förslag.
I riksdagsvalet fick vi 11,2%.
Det resultatet är också det bästa för
C i Stockholms län.
När det gäller riksdagsvalet finns
det borgerliga väljare som gett oss
sitt stöd för att säkra ett fortsatt borgerligt styre i vårt land. Och det har
regeringen Reinfeldt anledning att
vara tacksam för.

För Danderyds bästa
Danderydscentern gör historisk och bred
uppgörelse med Danderyds Moderater

Den sittande majoriteten, M och KD,
förlorade fem mandat i kommunalvalet. Moderaterna har nu inte majoritet i
fullmäktige eller i nämnderna vare sig
ensamma eller tillsammans med Kristdemokraterna, som de styrt tillsammans med under lång tid.
Efter valet bytte Moderaterna ledning. Det öppnade för en historisk
uppgörelse med Danderydscentern för
de kommande fyra åren. Det finns nu
en stor samsyn mellan våra partier om

hur vi ska arbeta för Danderyds bästa.
Hela vårt program ”Ett grönt Danderyd med hög kvalitet i välfärden och
låg skatt” finns att läsa på www.danderydscentern.nu. Några konkreta frågor
som är särskilt viktiga för oss:
1. Mörby Centrumprojektet ska omprövas, skyskrapan skrotas och kommunens mark säljas i konkurrens.
2. Rinkebyskogen ska bli naturreservat. Arbetet med detta ska inledas
omgående. Målet är att reservatsbildningen ska vara genomförd 2012.
3. Bullerfrågorna såväl kring E18 som
Roslagsbanan ska drivas med stor
kraft, förutsättningarna för en tunnelförläggning av E18 ska utredas.
4. För att vi ska kunna driva bland
annat buller- och partikelfrågorna
effektivt ska miljö- och hälsoskyddsnämnden återföras till Danderyd.
5. Enebybergs pensionärsbostäder ska
inte säljas utan rustas upp.
6. Förutsättningarna att bygga ut Brageskolans idrottssal ska utredas.

Annika lycklig
vinnare till cykel
Många lockades av tävlingen som
Danderydscentern anordnade i samband med valet. Tävlingsformuläret
fanns i valstugan och på vår hemsida.
Svaren på de frågor vi ställt hittades i
vårt kommunala handlingsprogram.
Bland dem som hade alla rätt lottade vi ut en sprillans ny fin cykel med
hjälm. Cykeln hade vi fått av vårt riksparti, som skänkte en cykel till alla
kommuner i vårt land.
Den lyckliga vinnaren, Annika
Christell, var glatt överraskad över
vinsten för hon brukar inte ha tur med
att vinna försäkrade hon. Desto roligare var det att överlämna priset. Vi
hoppas Annika får mycket glädje av
cykeln och inte glömmer hjälmen.

Siv Sahlström
ordförande Danderydscentern

Den blixtrande hästskon
Kåseri av Siv Sahlström
Den låg i skyltfönstret mitt bland
fantasifulla juldekorationer, parfym,
hårspännen och en massa andra
spännande saker. Den sköt tusentals
blixtar i strålkastarljuset. Aldrig hade
jag sett något stiligare. Från en rad
med rektangulära stenar hängde en
hästsko. Bredvid låg örhängen med
samma rektangulära form.
Med bultande hjärta gick jag in i
affären med bästisen i släptåg. Priset
var hisnande. 15 kronor för broschen
och 7.50 för örhängena. Det var
ouppnåeliga dyrgripar för en fjortonåring. Och alldeles för dyrbart att
önska till jul. Dessutom fullständigt
onödigt.
Vid middagsbordet berättade jag
vad jag gjort i city och även om besöket i parfymeriet på Drottninggatan.

Så blev det julafton. Jag fick
praktiska saker och så några alltid lika
önskade och hett eftertraktade böcker.
När alla julklappar var utdelade gick
pappa ut i hallen. Han kom tillbaka med ett mycket litet paket. Jag
glömde det här sa han och räckte mig
paketet, som var finare inslaget än
något annat som delats ut den julen.
Vad kunde det vara? Inte ett ögonblick tänkte jag på det jag för flera
veckor sedan sett i skyltfönstret. Men
inbäddade i bomull låg hästskobroschen och örhängena. Något så hett
eftertraktat, lyxigt, onyttigt och helt
oväntat hade jag aldrig tidigare fått.
Pappa lyste ikapp med broschen.
När är man gladare än när man kan
överraska någon så totalt och får bevittna en sådan äkta, oförställd glädje.

Annika Christell, Skiljevägen 12
vann tävlingen om cykel och hjälm
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