
Danderydsborna är våra uppdrags-
givare. Det glömmer vi aldrig. 
Vi är Danderydspatrioter 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 Centerpartiet i största 
allmänhet vilket vi markerar i vårt 
namn. Vi är Danderydscentern, 
därför att vi är valda att företräda 
vårt Danderyd. 

Övergripande bedömningar ska 
riksdag och landsting göra. Vi ska 
ta tillvara Danderyds intressen 
varhelst det behövs. 

Med hjärna, hjärta och en-
gagemang företräder vi dig

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. 
De ska behandlas efter sina förut-
sättningar och respekteras för sin 
särprägel. Goda förtroendevalda 
gör inte åtskillnad mellan kom-
mundelar eller kommuninvånare.  

 Du kan lita på att vi kommer 
att ta tillvara och bevaka dina in-
tressen oavsett om du bor i Djurs-
holm, 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.

Danderydscentern
orädd i opposition – stark i majoritet

Om du ger oss ditt stöd och 
förtroende i årets val har du under 
fyra år kunnat se att vi har förmå-
gan att ta ansvar, hålla ihop i en 
majoritet och leverera resultat. 

Om du ger oss förnyat förtro-
ende vet du att vi också har stor 
erfarenhet av att driva en kon-
struktiv oppositionspolitik, att vi 
företräder dig med integritet och 
oräddhet, att vi noga granskar vad 
majoriteten gör.

Om du ger oss förnyat för-
troende i årets val kommer vi 
att fortsätta kämpa för Danderyds 
natur- och kulturvärden. 

Om du ger oss ditt förtroende 
i årets val kommer vi att fortsätta 
prioritera kärnverksamheterna  
förskola, skola och äldreomsorg.

Om du ger oss ditt förtroende 
i årets val kommer vi att fortsätta 
föra en ekonomiskt ansvarsfull 
politik. Vi glömmer aldrig att det 
är dina pengar vi handskas med.

Du avgör med din röst 
med vilken styrka vi kan 

föra fram våra förslag

Vi arbetar för det 
som ligger dig nära - 
det som är viktigt 
för dig i din vardag

Siv Sahlström
Kommunalråd
Ordförande Danderydscentern
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Mörby centrum

Danderydscentern är Danderyds 
näst största parti. I kommunalva-
let 2010 ökade Danderydscentern 
ytterligare från 16,8 % till 20,8 %.

Det var bästa resultatet för C i 
kommunalvalet i Stockholms län. 
Det gav också Danderydscentern 
plats 13 bland Sveriges 290 kom-
muner. 

Valresultatet innebar att Dan-
derydscentern fi ck tre nya mandat 
och därmed tio platser av 45 i 
Danderyds kommunfullmäktige. 

Moderaterna förlorade sin 
majoritet i både fullmäktige och 

nämnderna 2010. 
Efter att i många år drivit en 

effektiv opposition valde Dande-
rydscentern då att ingå en allians 
med Danderyds moderater. 

Det har inneburit att moderater-
na denna period har haft en stark, 
kompetent partner, Danderydscen-
tern, som det inte gått att enkelt 
runda. 

Det är inte bra med enparti-
välde. Samarbetet har medfört en 
vitalisering av det politiska arbetet 
i Danderyd till gagn för Dande-
rydsborna. 

Enpartivälde inte 
bra. Alliansen (M) 
– (C) har blivit ett 
lyft för Danderyd

Danderyds moderater kom i mi-
noritet efter 2010 års val. Dande-
rydscenterns villkor för en allians 
med moderaterna var: 1. Rinke-
byskogen skulle bli naturreservat. 
2. Skyskrapan i Mörby Centrum 
skulle inte byggas, marken säljas 
till högstbjudande. 

I Ditt Danderyd, nr 3, skriver 
Olle Reichenberg (M): ”Under den 
senaste mandatperioden har vi dri-
vit igenom att göra Rinkebyskogen 
till naturreservat.”

Nej, det drev Danderydscen-
tern igenom i utbyte mot att Olle 
Reichenberg fi ck den eftertraktade 
posten som kommunstyrelsens 
ordförande.

I en annons i dagens mitti 
skriver M ”Resultat av moderat 
politik: Rinkebyskogen har blivit 

Det var fult Olle!

naturreservat”. Det är inte resultat 
av moderat politik. Det är resultat 
av Danderydscenterns obeveklig-
het i förhandlingarna med modera-
terna. 

Det är oklokt att underskatta 
Danderydsbornas intelligens.

Danderydscenterns program 
för  2015 – 2018, årets Dan-

deryds Nytt, däribland en ut-
gåva speciellt för dig i Djurs-
holm, Enebyberg, Stocksund 

och västra Danderyd har 
du fått i din brevlåda. Om 
du missat det, fi nns de i 

valstugan i Mörby C och på       
www.danderydscentern.nu

Varför har inte Mörby centrum 
kommit igång? Därför att en 
privatperson har överklagat avta-
let mellan kommunen och Cen-
trumägaren upp i högsta instans. 
Fullmäktiges beslut vinner därför 
inte laga kraft före valet. Det var 
oväntat och är riktigt obehagligt. 
Om förhandlingar och avtal se Dande-
ryds Nytt nr 1 2013 och december 2013 
på www.danderydscentern.nu
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