


Levande demokrati
Basen i den kommunala demokratin är fritidspoliti-
ker. Alla Danderydsbor ska ha möjlighet till insyn i 
och infl ytande över det som händer i Danderyd. In-
formationsmöten måste ordnas innan viktiga beslut 
fattas. Danderydscentern tycker det är viktigt att till-
varata Danderydsbornas åsikter och den kompetens 
och den kunskap som fi nns samlad i vår kommun.

 I viktiga frågor ska du mellan valen få säga din 
mening i en rådgivande omröstning. Ett forum för 
ungdomar är bra för att fånga upp ungdomarnas 
uppfattning, speciellt när det gäller frågor som 
direkt berör dem. 

Danderydscenterns viktigaste frågor

•  Danderyd ska arbeta för en långsiktigt hållbar 
utveckling, föregå med gott exempel och vara en fö-
rebild i miljöarbetet. Miljökrav ska ställas vid upp-
handlingar. Miljövänlig uppvärmning i kommunens 
fastigheter. Fastighetsnära separerad sopinsamling.

•  Danderyds  grönområden och parker ska sparas. 
Kommundelarnas särart och kulturmiljöer ska be-
varas. Sätra ängar, Altorpsskogen, ett större område 
runt Ekebysjön och i Rinkebyskogen ska bli naturre-
servat. Nej till miljöförstörande och dyrbara exploa-
teringar. Danderyds kajer ska renoveras. Båtlivet ska 
främjas.

•  Låg skatt kombinerad med stabil ekonomi. Om 
kommunal mark ska säljas ska det ske i fri konkur-
rens och till marknadspris. Återinförande av fastig-
hetsskatt och förmögenhetsskatt ska bekämpas.

•  Fortsatt intensiv kamp mot bullret. Lägg E18 i 
tunnel så lång sträcka som möjligt genom Danderyd 
och lös de stora miljöproblemen med buller och 
smutsig luft. 

•  Genom att dra tunnelbanan vidare till Täby kan 
omstigning till Roslagsbanan för resenärer som 
ska vidare norrut ske där. Inga bullrande snabbtåg 
genom Danderyd kan accepteras.

•  Säkra gång- och cykelvägar. Stoppa genomfarts-
trafi k i bostadsområden, alltid 30 km/tim vid försko-
lor och skolor.

•  Danderyd ska fortsatt vara landets bästa skolkom-
mun. Barnen i centrum - valfrihet för föräldrarna. 
Det ska vara stor frihet för skolorna, men höga krav 
på resultat. Bra miljö i alla förskolor och skolor, bra 
upprustade lokaler. Rektorer och lärare ska erbjudas 
konkurrenskraftiga villkor. Det ska serveras bra, inte 
fabrikstillverkad mat i alla kommunala förskolor 
och skolor. Skolpengen måste alltid ligga på en nivå 
som möjliggör högsta kvalitet. 

•  Ett servicehus behöver byggas i Mörby centrum, 
äldreboenden i Danderyd och Djursholm. Pensio-
närsbostäderna i Enebyberg får inte säljas, de ska 
reserveras för pensionärer. Den påbörjade upprust-
ningen ska fortsätta. 

•  Kulturhus med bibliotek i Mörby Centrum. Sats-
ning på breddidrott. Bra idrottsanläggningar i alla 
kommundelar  Lika villkor för fl ickor och pojkar.
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Ekonomi
Skatteutjämningssystemet är ett övergrepp mot det 
kommunala självstyret och måste avskaffas. Den 
utjämning som måste ske mellan kommunerna ska 
göras i det statliga skattesystemet. Fastighets- och 
förmögenhetsskatten får inte återinföras. Ingen ska 
behöva lämna sitt hem på grund av statliga pålagor.
 
Ta inte ut mer skatt än absolut nödvändigt. Vi ska inte 
fondera pengar. Undvik avgiftshöjningar. Om kom-
munal mark ska säljas ska det ske i fri konkurrens och 
till marknadspris. Servicenäringar, som Danderyds-
borna har behov av, ska kunna utvecklas om det inte 
är till nackdel för Danderyds miljö.

Kommunens verksamhet ska vara konkurrensutsatt 
och kan privatiseras eller läggas ut på entreprenad. 
Det får dock aldrig innebära att kvaliteten försämras. 
Med en mer kraftfull ekonomisk styrning och kontroll 
kan verksamhetens effektivitet öka väsentligt. Håll 
igen på administrationen och den politiska byråkra-
tin. Det fi nns fortfarande besparingar att göra genom 
investering i ny teknik. 

Upphandlingen måste effektiviseras. Genom att till 
exempel dela upp områden i mindre enheter kan fl er 
entreprenörer och små lokala företag delta. Kontroll 
och uppföljning av entreprenörer måste förbättras 
kraftigt. Där fi nns mycket pengar att spara med bi-
behållen kvalitet. Revisorernas granskningsrapporter 
ska göras tillgängliga på kommunens hemsida.

Danderydscentern vill bevara kommundelarnas särart 
och kulturmiljöer. Danderyds natur- och kulturarv 
ska värnas. Danderyd är i huvudsak fullbyggt. Dan-
derydscentern vill spara värdefulla grönområden och 
fi na miljöer. De är en del av vårt kulturarv. Det är vårt 
ansvar att vårda det arvet. Karaktären av trädgårds-
stad ska bevaras. 

Sätra Ängar, Rinkeby Gärde, Kevinge och Djurs-
holms golfbanor, kvarteren Vindsvale, Cedergren-
ska fastigheten och området vid Nora Träsk får inte 
bebyggas. Stränder i kommunal ägo ska vara tillgäng-
liga för alla. Kvarteret Brage ska bli en lummig park. 
Ekudden ska bevaras som den är. 

Skydda viktiga grönområden, t ex Sätra Ängar, 
Altorpsskogen och ett större område runt Ekebysjön 
som naturreservat. Den del av Rinkebyskogen, som 
ännu inte är naturreservat ska inte bebyggas. Målet är 
att hela skogen ska bli naturreservat. Ingen tvärled får 
byggas ovan jord i Rinkebyskogen. 

Områden som lagts ut som park i detaljplanen ska 
förbli parkmark och får inte tas i anspråk för bebyg-
gelse t ex Germaniaviken, Svanholmsparken, Brage, 
Aludden, Ranängen och Kevinge Strand. De som 
köper fastigheter ska kunna lita på att planerna gäller. 
Så kallade allmänningar bör om möjligt göras om till 
parkmark. Grönområden och parker ska skötas väl 
och där ska fi nnas parkbänkar och gott om pappers-
korgar och hundlatriner. Vi ska vara rädda om våra 
träd, vi har ett stort ovärderligt ekbestånd.

Danderyds kajer ska renoveras till ursprungligt skick.
Danderyds levande familjejordbruk, Ekeby Gård, ska 
ges fortsatt goda förutsättningar att utvecklas. 

Grönområden
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Bostäder
Om något ska byggas i Danderyd är det bostäder som 
behövs - inte fl er kontor. Danderydscentern föreslår 
att man undersöker möjligheten att omvandla kon-
torsfastigheter till bostadsfastigheter. Danderyd har 
många arbetsplatser och är nettobidragsgivare till ar-
betsplatser i Stockholms län. I Danderyd fi nns många 
fi na gamla hus och kulturmiljöer. De måste bevaras. 

Våra kommundelscentra ska vara fräscha, levande 
och stimulerande miljöer för dem som bor i kommun-
delen. Danderydscentern välkomnar en upprustning 
av Mörby Centrum och ett kulturhus med bibliotek. 

Vi kommer att motsätta oss storexploateringar och 
skyskrapor, som inte hör hemma i vårt Danderyd.

Trygg i Danderyd
Danderyd ska vara tryggt. Bättre belysning behövs 
på fl era platser i Danderyd. Runt området Mörby 
Centrum och Danderyds sjukhus behöver säkerheten 
förstärkas. Brottsförebyggande rådets arbete är vik-
tigt. Grannsamverkan ska uppmuntras. Nolltolerans 
mot klotter.

Brott ska bekämpas både förebyggande och direkt 
med kraftfulla polisiära insatser. Polisen måste vara 
synlig i Danderyd till fots, på cykel och i bil. Vi ser 
nu en ökning av bostadsinbrotten i Danderyd. Vi ska 
ha en lokal polisstation nära oss. Det utlovades när 
Danderyds polismyndighet slogs ihop med Täbys och 
fl yttade dit. Det löftet borde polisen hålla.

De pågående och planerade mark- och tunnelför-
läggningarna av kraftledningar genom Danderyd ska 
snarast genomföras. 

Kommunens fastigheter ska värmas upp med mil-
jövänlig teknik. Lönsamma energisparåtgärder ska 
genomföras i kommunens alla fastigheter. 

Danderydscentern vill att kommunen ska ge råd till 
de husägare som vill övergå till uppvärmning med al-
ternativa energislag t ex ytjordvärme, bergvärme eller 
solenergi. Fortsatt fjärrvärmeutbyggnad.

Danderyds miljöprogram måste få större spridning 
och ha klara direktiv. Vid upphandlingar ska kommu-
nen ställa bestämda miljökrav. Laddstationer för elbi-
lar ska installeras på kommunens parkeringsplatser. 

Fastighetsnära, separerad sopinsamling, som är under 
införande ska utvecklas. Matavfallet ska skickas för 
att rötas till biogas. Ingen stor soptipp i Danderyd. 
Telemaster ska samordnas så att de blir så få som 
möjligt.

Ekebysjön och Ösbysjön ska vara kvar som badsjöar 
och skötas på bästa sätt. Det rika djur- och växtlivet 
ska skyddas och vårdas. 

Reningen av Värtan och Edsviken ska fortsätta. 
Vattenkvaliteten ska kontinuerligt kontrolleras och 
förbättras. Målet är en sammanhängande strandpro-
menad. 

Miljö och Hälsa
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Skola

Förskolans kvalitet ska vara hög. Det ska fi nnas pri-
vata och kommunala förskolor och familjedaghem. 
Ägarformen är inte väsentlig. Huvudsaken är att 
barnen har det bra och att föräldrarna är nöjda.

Barngrupperna får inte bli för stora. Konkurrensmäs-
siga villkor måste erbjudas förskollärarna så att kom-
munen kan locka till sig personal med hög kompe-
tens och ett etiskt förhållningssätt. Förstelärartjänster 
ska införas också inom förskolan. Det förbättrar 
möjligheten att rekrytera de bästa förskollärarna.

Det ska serveras bra, inte fabrikstillagad mat i alla 
kommunala förskolor. Vid upphandling ska krav 
ställas på att maten är kravmärkt och närproducerad.

Säkerheten på förskolorna är viktig och ska regel-
bundet kontrolleras. Personalen ska vara utbildad i 
förstahjälpeninsats. Lekplatserna ska ligga i trygga 
och säkra miljöer. De liksom inomhusmiljöerna ska 
hålla hög klass. Barn till föräldrar som väljer att 
stanna hemma ska få en bra service. Deltidsförskola, 
öppen förskola och parklek är alla bra alternativ och 
ska uppmuntras. 

Förskola

Danderyd ska fortsatt ha landets bästa skolor. Alla 
elever ska få det stöd, den tillgång till modern teknik 
och den stimulans de behöver för att nå bästa möj-
liga resultat efter sin förmåga. Det ska vara fokus på 
kunskapsresultat och innehållet i skolans verksam-
het. Läsförmågan ska följas från årskurs ett så att 
man vid behov direkt kan sätta in åtgärder.

Rektorer och lärare ska erbjudas konkurrenskraftiga 
villkor, genom till exempel högre löner, så att Dan-
deryd kan få de skickligaste och mest engagerade 

pedagogerna. Det ska fortsatt fi nnas karriärvägar för 
duktiga lärare t ex i form av förstelärar- och lektors-
tjänster. Skolor som redovisar bra resultat ska upp-
muntras genom någon form av bonus. 

Skolorna ska ha stor frihet att själva bestämma, men 
samtidigt höga krav på resultat. Skolpengen ska fort-
satt ha en nivå som möjliggör hög kvalitet.

Små klasser eller elevgrupper ger en bra arbetsmiljö 
för eleverna. Små skolor ger trygghet och gemen-
skap. Att ha en skola nära bostaden är viktigt, inte 
minst för de yngsta eleverna. Det är en förutsättning 
för att barnen ska kunna gå eller cykla till skolan.

Skolornas internationella kontakter ska uppmuntras, 
bland annat genom de projekt som fi nns inom EU. 
I samarbete med näringslivet och inom kommunens 
verksamhet ska undersökas om det är möjligt att 
ordna lärlingsplatser för ungdomar som önskar en 
sådan.
 
Skolan är elevernas arbetsplats, som ska präglas av 
trivsel, säkerhet, ordning och reda. Nolltolerans mot 
mobbning. Eleverna ska erbjudas en modern och 
sund studiemiljö. Upprustningen av Fribergaskolan 
och Brageskolan med ny idrottshall ska fortsätta och 
upprustning av Kevingeskolan sättas igång.

Det ska serveras bra, inte fabrikstillagad mat i alla 
kommunala skolor. Vid upphandling ska krav ställas 
på att maten är kravmärkt och närproducerad.
Gröna och trivsamma skolgårdar är en del i en bra 
skolmiljö. Genom att ge eleverna större ansvar och 
infl ytande kan skadegörelsen minska och trygghe-
ten öka. Idrott ska stimuleras då det förbättrar såväl 
elevernas hälsa som deras studieresultat. 
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Lägg E18 i tunnel så lång sträcka som möjligt ge-
nom Danderyd. Det löser de stora miljöproblemen 
med buller och smutsig luft som många Danderyds-
bor besväras av. Det ger stora miljövinster och man 
kan bygga ett trevligt bostadsområde ovan vägen. 
Då kan också den befi ntliga servicen användas.

Den kraftiga utbyggnaden av Roslagsbanan med 
höga hastigheter och få stopp inom kommunen som 
nu föreslagits kan inte godtas. Snabba bullrande tåg 
genom Stocksund, Djursholm och Enebyberg kan 
inte accepteras. Mörby och Stocksunds stationer får 
inte läggas ned.  

Vi ställer redan i dag hårda kvar på bullerdämpning 
vid Roslagsbanan. Modern teknik fi nns för detta. 
Fler bullerskydd, spårnära och plank, ska sättas upp 
och nattetid måste tågen köra med reducerad hastig-
het. Genom att dra tunnelbanan vidare till Täby kan 
omstigning till Roslagsbanan för resenärer som ska 
vidare norrut ske där. Den planerade kraftiga ge-
nomfartstrafi ken genom Danderyd skulle på så sätt 
avsevärt minska.

Trafi kmiljö

Äldreomsorg
Bostäder för äldre ska fi nnas i alla kommundelar. 
Det ska vara möjligt att bo kvar i den miljö där man 
känner sig hemma även när krafterna avtar och man 
måste byta bostad. Danderydscentern vill ha ett nytt 
servicehus för äldre i Mörby Centrum. Pensionärsbo-
städerna i Enebyberg ska förbli pensionärsbostäder. 
De får inte säljas ut. De ska reserveras för pensionä-
rer. Den påbörjade upprustningen ska fortsätta. 

Äldreboenden ska byggas i Djursholm och Danderyd. 
För att vi ska ha kontroll över denna basverksamhet 
ska fastigheterna ägas av kommunen så att de inte 
omvandlas till annan verksamhet. Däremot kan en 
privat, seriös entreprenör, som ger hög kvalitet och 
redovisat goda resultat, få driva verksamheten. Om 
det inte skulle fungera kan kommunen ta över verk-
samheten eller byta entreprenör om man själv äger 
fastigheten. 

De äldre som vill och orkar bo kvar i sin bostad och 
behöver hjälp av hemtjänsten ska själva få bestämma 
vilken hjälp de vill ha. Larm till alla som så önskar. 
Den som vill ska kunna få plats i en pensionärsbo-
stad. Gifta och sambor ska inte mot sin vilja skiljas 
åt vid fl ytt till särskilt boende. Stor vikt ska läggas 
vid en bra utemiljö kring våra äldreboenden. 

Alla Danderydsbor som behöver en plats på ett 
särskilt boende ska kunna få det inom kommu-
nen. Vårdkompetensen ska vara tillräckligt hög 
och läkare med geriatrisk specialistkompetens ska 
regelbundet besöka de boende. De som har behov av 
rehabilitering ska få det. 

Maten ska tillagas på platsen, inte vara fabrikstilla-
gad. Det ska vara möjligt att välja mellan olika rätter. 
Vid upphandling ska krav ställas på att maten är 
kravmärkt och närproducerad. 

Anhörigstödet måste förbättras. Äldre och personer 
med funktionshinder ska kunna få praktisk hjälp av 
fi xaren och tillfällig hjälp t. ex. vid kraftigt snöfall.
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Biblioteken ska ha modern utrustning som motsva-
rar dagens förväntningar. Danderydscentern vill 
behålla biblioteken i Djursholm, Enebyberg, Mörby 
Centrum och Stocksund. Ett bibliotek/kulturhus 
ska byggas i Mörby Centrum. Bibliotekens öppet-
tider ska anpassas efter de önskemål som fi nns 
inom kommundelen. Biblioteken bör spela en stor
roll som samlingsplats för bland annat kulturella 
arrangemang.

Kulturskolan stimulerar barn och ungdomars krea-
tivitet och har också en stor social betydelse. Den 
ska kunna ta emot alla barn som vill lära sig spela 
ett instrument. Resurserna får inte minskas. Privata 
alternativ ska ha samma möjligheter.

Kulturen ska vara en del av det offentliga rummet. 
När Danderyd bygger en skola, ett äldreboende eller 
någon annan offentlig byggnad ska man i ett tidigt 
skede ta med den konstnärliga utsmyckningen, till 
exempel i vestibuler, korridorer, samlingssalar och 
utomhus på skolgårdar och uteplatser vid äldreboen-
den. 

Kultur och fritid

Säkerhet och trygghet i trafi ken är viktig, särskilt 
för barnen, och måste förbättras. Det ska alltid vara 
30 km/tim utanför förskolor och skolor. Nuvarande 
30-sträckor ska behållas. Fler trottoarer behövs, 
liksom hastighetsbegränsningar och farthinder. Eds-
viksvägen ska ha 30 km/tim. Vägskyltningen måste 
förbättras. 

Danderydscentern vill ha säkra gång- och cykelvägar
i Danderyd. Dock får expropriering av privatägd 
mark inte ske. Väderskyddade och låsbara cykelställ 
ska successivt införas.

Busstrafi ken i Danderyd måste förbättras med servi-
cebussar, fl er turer och tvärförbindelser. Infartspar-
keringar som reserveras för Danderydsbor ska också 
fortsättningsvis vara kostnadsfria. 

Bostadsområden måste skyddas från genomfartstra-
fi k, buller, avgaser och olycksrisker. Genomfartstra-
fi ken på Täbyvägen/Enebybergsvägen ska avledas 
till E18 norr om Danderyd via Enhagsvägen. Trafi k-
säkerheten och miljön i Enebyberg ska förbättras – 
inte framkomligheten för genomfartsbilisten. 
I Djursholm kan inte genomfartstrafi k från Täby 
accepteras.

Det rika föreningslivet, kultur- och idrottsförening-
arna, spelar en viktig roll i Danderyd och ger många 
människor möjlighet till en bra fritid. Danderyds-
centern vill satsa på breddidrott och friskvård, där 
så många som möjligt blir delaktiga. Motionsspår 
ger möjlighet till bra och billig friskvård. 

Barn- och ungdomsverksamheten ska stödjas. Ak-
tivitetsstödet får inte skäras ned. Ingen fritidspeng 
ska införas mot föräldrars och föreningars (ideellt 
arbetande idrottsledare) vilja. Flickor och pojkar 
ska ha lika möjligheter att använda kommunens 
anläggningar på bästa tid. 

I allt barn- och ungdomsarbete ska det vara noll-
tolerans mot mobbing och kränkningar av alla slag. 
Föreningar som bedriver ett aktivt värdegrundsar-
bete bör premieras. 

Droger och alkohol bland ungdomar ska bekämpas 
i samarbete mellan föräldrar, skola, socialtjänst och 
polis. Verksamheten på Danderyds fritidsgårdar ska 
utvecklas i takt med ungdomarnas önskemål. 

Idrottsanläggningarna måste bevaras i alla kom-
mundelar. Ridsporten är en stor sport i Danderyd, 
inte minst för fl ickor. Den beslutade mycket efter-
längtade upprustningen av ridhuset kan göra verk-
samheten ännu mer attraktiv. 

Båtlivet ska främjas och båtverksamhet för juniorer 
ska uppmuntras. Kvarnparksbadet ska vara kvar 
liksom Vasaskolans bad. 
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Kommunvalet är viktigt. 
Det gäller din vardag. 
Det som ligger dig nära.

Rak och konsekvent linje
Danderydscentern

orädd i opposition - stark i majoritet
Ansvarig utgivare: Siv Sahlström e-post: siv sahlstrom@telia.com
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