Djursholm, september 2014

Djursholm i våra hjärtan
Vi ska bevara Djursholms särart och dess fantastiska kulturmiljö
Som tämligen nyinflyttad småbarnsmamma fick jag mitt första
nämnduppdrag. Det var djärvt av
den dåvarande partiledningen att
erbjuda mig ett uppdrag i byggnadsnämnden. Jag ”kunde” ju inte
kommunen. Efter stor tvekan och
efter övertalning av vår dåvarande
ordförande åtog jag mig uppgiften.
Det uppdraget kom att prägla
hela mitt politiska arbete när det
gäller Danderyds miljö. Det ledde
till att jag i dag utan förbehåll kan
säga att jag tagit alla kommundelarna till mitt hjärta.
Alla ärenden som skulle upp i
nämnden var jag och tittade på. Det
gjorde att jag snabbt lärde mig hitta
överallt. Det ledde också till att jag
kom att fästa mig starkt vid alla delar av vår fantastiska kommun. Jag

Siv Sahlström
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insåg att det var viktigt att behålla
varje kommundels särart.
Under min ledning har Danderydscentern engagerat sig lika
mycket för alla våra fyra kommundelar. De ska behandlas efter sina

förutsättningar och respekteras för
sin särprägel. Vi arbetar för att behålla den, särprägeln.
Förtroendevaldas uppgift är att
hålla ihop vår kommun, inte att
splittra den genom att sätta upp
olika kommundelar eller kommuninvånare mot varandra. Den uppgiften kan vi klara om vi tar hänsyn
till lokala traditioner och önskemål.
Vi kommer att ta tillvara och bevaka dina intressen oavsett om du
bor i Djursholm, Enebyberg, Stocksund eller Västra Danderyd.
Danderydscenterns program för
2015-2018 och årets Danderyds
Nytt har du fått i din brevlåda.
Om du missat det, finns de i valstugan i Mörby C och på
www.danderydscentern.nu

Altorpsskogen ska skyddas
Gör Altorpsskogen till naturreservat! Det är nödvändigt att vi skyddar skogen. Varför ska vi göra det?
Finns det någon som vill bygga
där?
Ja, det är inte uteslutet. I dag har
kommunen planmonopol. Det betyder att vi själva bestämmer var vi
ska bygga. Men det är inte säkert
att det kommer att gälla länge till.
Statsmakterna diskuterar möjligheterna att ta bort kommunernas
planmonopol för att kunna tvinga

oss att bygga. Om det skulle genomföras har vi ingen säkerhet alls
för våra viktiga grönområden.
Därför: Naturreservat är ett långsiktigt och starkt skydd. Det har legal status. Det är svårt att upphäva
ett naturreservat. Och än så länge
är det vi själva som bestämmer
om vi vill göra naturreservat av ett
område; i detta fall Altorpsskogen.
Altorpsskogen är oerhört värdefull
för oss. Vi ska inte riskera den. Vi
måste ge den ett säkert skydd.
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Visste du att Proffs i Danderyds skola
I Danderyd är Patrik Nimmerstam (C), ordförande i barn- och
utbildningsnämnden. Han är en
mycket erfaren lärare och skolledare, rektor på en mycket populär skola på Lidingö.
Med Nimmerstam vid rodret i
Danderydscentern är Danderyds
barnoch utbildningsnämnden har
näst största parti. I kommunalvalet 2010 ökade Danderydscentern Danderyd både 2013 och 2014 ranytterligare från 16,8 % till 20,8 %. kats som Sveriges bästa skolkomDet var bästa resultatet för C i kom- mun av Sveriges kommuner och
munalvalet i Stockholms län. Det landsting (SKL).
Jan Björklund (FP) säger i SVT:s
gav också Danderydscentern plats
13 bland Sveriges 290 kommuner. utfrågning: ”Skolan leds av amaValresultatet innebar att Dande- törer som inte kan det här. Skolan
rydscentern fick tre nya mandat och har lämnats över till amatörer som
därmed tio platser av 45 i Dande- nu leder den i 290 kommuner. Det
är kommunalpolitiker. De är inte
ryds kommunfullmäktige.
Patrik Nimmerstam (C)
Moderaterna förlorade sin proffs på detta. Men det är så det är. Ordf. barn- och utbildningsnämnden
majoritet i både fullmäktige och Den leds av ordförande i barn- elJan Björklund var själv skoller skolstyrelser. Det fungerar inte
nämnderna 2010.
borgarråd, kommunalpolitiker, i
Efter att i många år drivit en ef- så är det.”
Det gäller alltså inte i Danderyd. Stockholm utan att så vitt känt ha
fektiv opposition valde Danderydsnågon annan kunskap om skolan
centern då att ingå en allians med Där är det ett proffs som leder verk- än den han förvärvat, när han själv
samheten. Kanske inte en slump
Danderyds moderater.
gick där. Till yrket är han militär.
Det har inneburit att moderater- att Danderyd blivit Sveriges bästa Så han talar av egen erfarenhet.
na denna period har haft en stark, skolkommun två år i rad.
Men det finns alltså undantag.
kompetent partner, Danderydscentern, som det inte gått att enkelt Siv Sahlström (C), första Kommunalvalet är viktigt
runda.
kvinnan på en kommuDet gäller din vardag Det är inte bra med enpartivälde.
nalrådspost
i
Danderyd
Samarbetet har medfört en vitalisedet som ligger dig nära
ring av det politiska arbetet i DanSiv Sahlström (C) är Danderyds
deryd till gagn för Danderydsborna. första kvinna på en kommunalrådsDANDERYDS NYTT
post. Aldrig tidigare har en kvinna
Ägare: Danderydscentern
haft en sådan maktpost i Danderyd.
Ansvarig utgivare: Siv Sahlström
Siv Sahlström är en kompetent
Danarövägen 13 182 56 Danderyd
och erfaren politiker och hon leveTel: 753 12 35 Fax: 753 04 05
epost: siv.sahlstrom@telia.com
rerar resultat. De övriga borgerliga
Teckningar: Anders Slätis
partierna har alla män i topp på sina
www.danderydscentern.nu
kommunlistor i 2014 års val.

Danderydscentern fick
21 % av rösterna i kommunalvalet 2010. Det gav
oss plats 13 bland Sveriges kommuner.

Är det viktigt för dig att både
kvinnor och män är representerade i den centrala ledningen?
Kryssa Siv!
Är det viktigt för dig att det finns
kompetenta, erfarna förtroendevalda i den centrala ledningen?
Kryssa Siv!

Kajerna är unika och Ekudden ska bevaras
Fortsatt intensiv
som den pärla den är
kamp mot bullret måste återställas
byggdes en gång för länge Ekudden är en kär plats för djursfrån Roslagsbanan Kajerna
sedan. Stenar höggs, transporte- holmarna. En liten pärla att stanna
Miljönämnden har, under Siv
Sahlströms (C) ledning, förelagt
SL att minska bullret vid Roslagsbanan. Bjudit benhårt motstånd
när ärendena överklagats. Anlitat
kvalificerad miljöjurist att bistå oss
i domstolen. SL tycks nu inse att vi
menar allvar, att vi inte viker oss.
De har börjat planera och
genomföra bullerskyddsåtgärder,
spårnära och plank. Ett resultat vi
aldrig skulle uppnått med prat och
förhandlingar. Miljöbalken har
gett oss de maktbefogenheter som
krävs. Utan den ingen framgång.
Det viktiga är nu att Danderyd
driver frågan om SL:s tillståndsprövning ända upp i mark- och
miljööverdomstolen om det krävs.
Det kommer Danderydscentern att
med stor kraft arbeta för.

rades och lyftes på plats med stor
möda, och med få hjälpmedel.
Resultatet av hårt arbete och en
god tanke - att vattnet skulle vara
tillgängligt för oss alla - har slutligen börjat ge vika för vattnets rörelser. Vi måste nu återställa detta
byggnadsverk, återge det dess forna form och funktion. Det måste
göras med respekt för den tidens
hantverk och den kulturmiljö som
kajerna utgör en del av.

Bygg inte ett jättekomplex på gamla
macktomten vid
Djursholms Torg

Tunnelbana till Täby
Vi arbetar för utbyggnad av tunnelbanan till Täby/Arninge med
omstigning till Roslagsbanan för
den som ska vidare norrut. Det
skulle minska genomfartstrafiken
genom Djursholm. Djursholm är
inte byggt för att klara den kraftiga
utbyggnaden med snabbtåg. Kon- Kristin Eriksson (C)
sekvenserna för djursholmarna är ordförande byggnadsnämnden
helt oacceptabla.

Kvarteret Brage park
Danderydscentern har länge drivit att kvarteret Brage mitt emot
Vasaskolan ska bli park. Det har
gång efter annan kommit förslag
att exploatera marken. Men området har nu till slut blivit park i detaljplan, vilket vi förhandlat till oss
i vårt allianssamarbete med M. Vi
vill nu att man där anlägger en riktigt vacker park för djursholmarna.

vid under promenaden. Och det
ska den förbli anser Danderydscentern. En utökning av verksamheten
skulle innebära mer trafik och bilar parkerade på vägarna runt omkring. Vi kan inte heller acceptera
en utökning av parkeringsplatser
inom området.
Det som behövs är toaletter och
bättre möjligheter i köket så man
kan handskas med förtäringen på
ett hygieniskt sätt. Parkmarken får
inte bli kvartersmark för bebyggelse. Ingen utökad verksamhet.

Förmån att äga och
bo i så vackra hus
Djursholm är landets första som
förort anlagda villastad, en föregångare vad gäller planutformning
och individuellt utformad bebyggelse. Nu pågår i byggnadsnämnden ett arbete att rädda denna unika miljö, som är av riksintresse.
Kristin skrev i Danderyds Nytt dec 2011
om riksintresseområdena. Läs på
www.danderydscentern.nu

Danderydscentern
orädd i opposition - stark i majoritet

Bra boende för äldre
djursholmare behövs
Om man bott i Djursholm större
delen av sitt liv vill man oftast på
äldre dagar bo kvar i de trakter där
man hittar och känner sig hemma.
Det behövs ett fint äldreboende för
djursholmarna.
För att vi ska ha kontroll över
denna kärnverksamhet anser Danderydscentern att kommunen ska
äga fastigheten så att den inte omvandlas till annan verksamhet. Vi
har inte mycket mark att bygga på i
centrala delarna av Djursholm. Bra
kollektivtrafikläge är nödvändigt
för att det ska gå att få bra personal
till verksamheten.
Däremot kan en privat, seriös
entreprenör, som ger hög kvalitet
och som redovisat goda resultat,
få driva verksamheten. Om det
inte skulle fungera kan kommunen
byta entreprenör eller, om det blir
nödvändigt, ta över verksamheten
om man själv äger fastigheten.

