Pressmeddelande
Danderyd 2010‐11‐02

Moderaterna, Danderydscentern och Kristdemokraterna leder
Danderyd den kommande mandatperioden
Moderaterna, Danderydscentern och Kristdemokraterna har tecknat en överenskommelse
om en koalition för att tillsammans ta ansvar för Danderyds kommun under mandat‐
perioden 2011‐2014 – ”Ett grönt Danderyd med hög kvalitet i välfärden och låg skatt”.
Koalitionen förfogar över 32 mandat av totalt 45 i Danderyds kommunfullmäktige.
‐ Vi är glada över att ingå som en del i en bred och stabil koalition. Det lägger en god grund
för att kloka beslut ska kunna fattas i stora och viktiga frågor som t ex minskning av buller
från Roslagsbanan och E18, kommenterar Olle Reichenberg (M), som är kandidat till posten
som kommunstyrelsens ordförande.
‐ Ställningstagandet i Mörby centrum‐frågan var en förutsättning för att Danderydscentern
skulle ingå i koalitionen. Vi är oerhört glada för att vi nu är överens om att planerna för
förnyelse av Mörby centrum ska omarbetas och att den planerade skyskrapan skrotas, säger
Siv Sahlström (C), som är kandidat till posten som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.
‐ Koalitionen har en samsyn då det gäller att ytterligare utveckla den höga kvaliteten i
förskolan, skolan och äldreomsorgen. Under mandatperioden kommer vi till exempel att
bygga ett nytt seniorboende på fd tekniska nämndhustomten och även bygga ett nytt
sjukhem i kommunen, säger Peter Forssman (KD), gruppledare i kommunfullmäktige.
‐ För oss moderater är det viktigt att Danderyd ska ha en låg skatt även fortsättningsvis. Där
är vi helt eniga mellan partierna, konstaterar Anders Paulsen (M), vice ordförande för
Moderaterna i Danderyd.
‐ För Danderydscentern är det viktigt att Danderyds karaktär av trädgårdsstad ska värnas och
att nybyggnation och exploatering ska ske utifrån en grundläggande restriktivitet. Detta är
koalitionen överens om, avslutar Patrik Nimmerstam, Danderydscenterns partisekreterare.
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