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Ditt Danderyd
Moderaterna — på Danderydsbornas sida
Vi bygger Danderyd starkt — i en osäker tid
Vårt mål har varit att så snabbt som möjligt nå en ekonomi
i balans. Vårt fokus på att snabbt vända ekonomin har
lönat sig. Danderyd har nu inte bara en ekonomi i balans
utan en robust ekonomi med effektiva verksamheter. Det
har vi åstadkommit genom hårt arbete med att bromsa
kostnadsutvecklingen i kombination med höjd skatt och
avgifter. Vi har även minskat låneskulden och förbättrat
ekonomistyrningen. På så sätt skapar vi en robust
ekonomi för framtiden.
Vi moderater har en lång historia av att värna
skattebetalarnas pengar och att förvalta dem väl och
effektivt. Det fortsätter vi med.
Vi vill sakta föra Danderyd tillbaka till en lägre skattenivå i
takt med att vi blir mer effektiva genom bättre styrning och
användning av våra gemensamma pengar.
Stabilitet i ekonomin skapar möjligheter. Det arbete som
lagts på att snabbt få ordning i ekonomin och ökad
effektivitet i verksamheterna ger oss nu utrymme att satsa
mer på kommunens kärnverksamhet — barn och äldre.
Vi moderater tillsammans med KD och L satsar 13 nya
mkr på skolan. För att ge skolorna bättre möjlighet att
planera informerar vi redan nu om vissa satsningar i
budgeten för 2022.

Skatteintäkter och verksamhetens nettokostnader

Källa: Tjänsteutlåtande KS 2020/0471

Danderyd ska ha en ekonomi i balans
OCH en robust ekonomi med effektiva
verksamheter som levererar hög kvalitet
till Danderydsborna. Danderyds
ekonomiska resultat för 2020 är starkt
med ett överskott om 196 miljoner
kronor. Överskottet är nödvändigt för att
kunna reglera kommunens ackumulerade
underskott, som minskat från 213 mkr
till 28 mkr och hanteras slutligt under
2021. Vi har därmed nått vårt mål om en
stabiliserad ekonomi.

Vi vill även öka resurserna till våra äldre för att ytterligare
höja kvaliteten i äldreomsorgen. Att Danderyd redan har
en kvalitativt god äldreomsorg bekräftas i Socialstyrelsens
senaste mätning — över 90 % av de äldre är nöjda med
personalen på vårdboenden och i hemtjänsten. Vår
mångåriga prioritering av kvalitet för våra äldre har gett
resultat.
Så fortsätter vi göra Danderyd bättre.

Vi värnar skattekronorna
Vi har infört en ny och kraftfull
ekonomistyrning
Vi prioriterar skola och äldreomsorg
Vi inför fler trygghetsåtgärder
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Redaktion: Elisabeth Frostell, Johan Gröndal, Fredrik Näslund Ansvarig utgivare: Christian Hoas

Parker och gator — vackert och säkert
Vi är glada för att de flesta har varit nöjda med vinterns
gatuskötsel. Tekniska kontoret har haft daglig
kommunikation med entreprenörerna och med SMHI för
uppdatering av väderförhållanden. Varje fordon har följts
upp med en GPS för att inget skulle missas.
Trafiksäkerhetsarbetet är viktigt och nu är korsningen
i Inverness i stort behov av utveckling. Säkra skolvägar
måste säkerställas runt våra 15 grundskolor, 34
förskolor, 3 gymnasieskolor och olika idrottsaktiviteter
i Danderyd kommun. Vi gör en förnyad inventering
med samverkan mellan föräldrar, elever och skola. Det
gäller t.ex. Rinkebyvägen där många ska samsas om
gaturummet — elever ska till skolan, leveranser sker till
företagen, besök till djursjukhus och idrottsanläggningar.
Nu gör vi en trafikutredning för att se hur framkomlighet,
trafiksäkerhet och trygghet kan förbättras.

Moderaterna, ett starkt team som:
• Utvecklar dialogen mellan tekniska kontoret och
Danderydsborna
• Arbetar med en trafikstrategi som speglar
Danderydsbornas behov
• Gör parker trygga och tillgängliga
• Har kostnadskontroll genom välutformade
upphandlingar
• Har gott samarbete med entreprenörer så att
Danderydsborna är nöjda.
Leo Smidhammar
Vice ordförande, tekniska nämnden
leo.smidhammar@danderyd.se

Vi bygger planskilda korsningar med Roslagsbanan
vid Portvägen och Gethagsvägen i Enebyberg.
Fakta: Tekniska nämnden har en budget om 100
mkr, varav 72 mkr för gator & trafik samt ansvar för
avgiftsfinansierade verksamheter som ”Avfall” (budget
om 30 mkr) och ”Vatten & avlopp” (budget om 78 mkr).
7,5 mkr investeras inom park och natur med fokus på
förbättringar av befintliga parker - Danderyds parker ska
vara välskötta och välkomnande.

Roslagsbanan i Danderyd — behåll stationerna!
Moderaterna vill behålla båda stationerna Stocksund och Bråvallavägen av både kapacitets- och miljöskäl.
Nära Stocksunds station byggs redan ca 400 nya bostäder i Invernesshöjden och fler projekt finns planerade. Nära
station Bråvallavägen ligger Ekebyskolan och flera äldreboenden. Barn och äldre ska prioriteras högst med en god
och tillgänglig kollektivtrafik.

Kollektivtrafiken behöver förstärkas:
• Skapa en bättre knutpunkt för kollektivtrafik kring
Mörby station och Danderyds sjukhus
• Tunnelbanan är hårt belastad mellan Danderyd och
Stockholm
• Stor kapacitetsbrist i bussterminalen vid Danderyds
sjukhus.

”Vi moderater i Danderyd kräver att vår kommun ska delta i
regionens samrådsprojekt — Roslagsbanan till city”
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Vad vill Moderaterna ha istället?
• Gör hela området runt Mörby station, vagnhallarna
i Mörby verkstäder och bussterminalen vid
Danderyds sjukhus till Knutpunkt Danderyd
• Ta tillvara de gamla vagnhallarna i Mörby och bind
samman kollektivtrafiken vid Danderyds sjukhus
med Roslagsbanan
• Vagnhallarna i Mörby verkstäder är både vackra
och byggnadsminnesförklarade och kan användas
som vänthall, saluhall, café och mötesplats. Mellan
vagnhallarna och E18 finns dessutom utrymme för
fler P-platser för de som pendlar
• Bygg en ny direktutfart från bussterminalen vid
Danderyds sjukhus till E18, för södergående bussar
så de bussarna inte kör via den olycksdrabbade
Invernesskorsningen. Det skulle ge kortare restider,
mindre buller och mindre föroreningar och därmed
en mer hållbar trafiksituation.
Ulla Hurtig Nielsen
Ledamot kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och utbildningsnämnden
ulla.hurtig-nielsen@danderyd.se

Ökad trygghet i Danderyd
Verksamheten Ungt fokus och uppsökande
verksamhet är tillgänglig för fler unga som kan vara i
behov av stöd. Tidigare var verksamheten mer knuten
till fritidsgårdarna och mindre genom fältare och
föräldravandrare.
Grannsamverkansbilarna ökar uppmärksamheten
kring vad som händer i samhället. Anmäl dig gärna som
grannsamverkare!

Fakta: ”Danderyd lyssnar” lät ungdomar berätta
fritt om hur de upplever sin vardag och ser på sin
framtid. Statistik visar att unga i Danderyd ligger högt
i användningen av alkohol och droger. Kommunen
har tagit fram en handlingsplan mot ANDTS med
4 huvudområden - förebygga, oro/misstanke, vid
konstaterad användning samt åtgärder när elev är
drogpåverkad. Läs mer, sök ANDTS på: Startsida –
Danderyds kommun.

Bostadsinbrotten sjunker jämfört med
toppnoteringarna från 2016/17. En glädjande utveckling
men för tidigt att dra slutsats om trendbrott eller tillfällig
nedgång. Grannsamverkansbilarna och kommunens
väktare är bra verktyg för att öka synligheten.
Bilstölder och bildelsstölder minskar också.
2016/18 hade Danderyd nästan 30 anmälningar/månad,
jämfört med 2020 med 13 anmälningar/månad.
Våldsbrott utomhus med misshandel eller rån
har utvecklats negativt. Danderyd ansökte först om 4
kameror omkring infartsparkeringen vid Mörbyskolan.
Nyligen har Danderyd ansökt om kameraövervakning vid
busstorget i Mörby C.
Medborgarlöften innebär samverkan med
lokalsamhället och har initierats av polisen.
Lokalpolisområde Täby och Danderyds kommun har
utarbetat ett gemensamt medborgarlöfte att lyssna på
vad de som bor och verkar i ett område upplever som
viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Ludvig Waldenström
Vice ordförande, Trygg i Danderyd
ludvig.waldenstrom@danderyd.se

Svalnässkolan i Djursholm lever vidare
I Djursholm finns sedan några år ett större överskott av
grundskoleplatser än i andra delar av kommunen. Detta
har gjort att Svalnässkolan haft för få elever och gått
med underskott, trots en av länets högsta skolpeng.
Alternativet till att avyttra Svalnässkolans verksamhet,
var att lägga ner. Moderaternas uppfattning var dock
att många Danderydsbor gärna ville ha möjlighet att
låta sina barn gå kvar i Svalnässkolan, varför vi i den
styrande majoriteten fattade ett politiskt beslut att låta
en privat aktör driva skolan vidare. Övertagandet av
skolverksamheten vilar på gedigen utredning och flera

Ulla Hurtig Nielsen
Ledamot kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och utbildningsnämnden
ulla.hurtig-nielsen@danderyd.se

jurister har konsulterats för att säkerställa att allt gått rätt
till.
Svalnässkolan hade vid verksamhetsöverlåtelsen
ett mycket lågt antal elever. Elevverket var den enda
aktör som la anbud på verksamheten. Kommunen
äger fortfarande marken och byggnaden. Hyran är
marknadsmässig, ca 1,5 mkr/år.
Skolans framtid är nu säkrad. Barnen som bor nära
kan nu gå kvar och Svalnässkolan behöver inte läggas
ner. Elevverket började driva skolan i januari 2021.

Lena Cronvall Morén
Vice ordförande, utbildningsnämnden
lena.cronvallmoren@danderyd.se
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Moderaterna startar företagarråd i Danderyd
Moderaterna startar ett lokalt företagarråd i Danderyd.
Moderata Företagarrådet sprider Moderaternas
näringspolitiska budskap, bildar opinion i
näringspolitiska frågor i och utanför partiet och bygger
ett nätverk för näringslivspolitiskt intresserade företagare
och politiker med intresse för Moderaterna.
Är du intresserad av att delta i nätverket? Kontakta Leo
Smidhammar eller styrelsen för mer information.

Leo Smidhammar
Vice ordförande, tekniska nämnden
leo.smidhammar@danderyd.se

Karin Skiöld — medlem från Stocksund
• Vad fick dig att engagera dig politiskt? Mitt lokalpolitiska engagemang
började för snart två år sedan när jag kämpade för att bevara öppna
förskolan i Stocksund och Kornvägens förskola. Vi föräldrar gick samman,
något som kulminerade med en demonstration på slottet med tända facklor,
där barn och föräldrar stod med plakat och demonstrerade. Det slutade
väl, kommunpolitikerna lyssnade på oss och drog tillbaka sitt förslag kring
Kornvägens förskola.
• Varför valde du Moderaterna? Det parti som bäst överensstämmer med
min övertygelse på riksplanet är Moderaterna.
• Vilka frågor engagerar dig mest? Jag har deltagit i en
politikutvecklingsgrupp för skolfrågor. Att vi i Danderyd har skolor i framkant
där barnen är trygga, lär sig mycket och som möter barn som behöver extra
stöd och extra utmaningar känns viktigt för mig.
• Hur vill du påverka Danderyds utveckling? Nu i januari blev jag invald
som ersättare i byggnadsnämnden. Jag uppskattar all den vackra arkitektur
som finns i vår kommun och är mån om att vi ska behålla vår vackra, gröna
villastad. Äldreomsorgen och trygghetssatsningar känns också viktiga.
Tiden hittills inom kommunpolitiken har varit rolig, jobbig, utvecklande och
lärorik och jag ser fram emot en fortsättning.

Bli medlem — bidra till vår kraft att leda Danderyd!
Medlem kan välja att vara passiv stödmedlem eller
aktiv deltagare.
Ett medlemskap kostar 100 kr under det första året.
Därefter är årsavgiften 200 kr. Om du är under 30
år kan du gå med som MUF-medlem, då kostar
medlemskapet 40 kr.
Ju fler medlemmar vi är desto mer kan vi påverka.
Alla medlemmar behövs för att vända utvecklingen i
Sverige.
Du gör skillnad!
Christian Hoas
Ordförande, Moderaterna i Danderyd
christian.hoas@danderyd.se

Moderat politik
gör skillnad

Bli medlem via Swish
Swisha till 1233360070, uppge namn,
personnummer, e-postadress, telefonnummer
eller skanna QR-koden i appen.

Bli medlem via kort, SMS eller
utlandsbetalning
Skanna QR-koden i appen.

Bli medlem via bankgiro
5040-0365, uppge namn, personnummer,
e-postadress och telefonnummer.

Är du under 30 år och vill bli medlem i
MUF?
Gå in på : https://muf.se/medlem/

