
En ekonomi i balans

För att rusta vår kommun för framtida utveckling 
krävs en stark ekonomi. Vi har de senaste åren 
fattat många beslut i kommunfullmäktige för att få 
ekonomin i balans och skapa en robust ekonomi. 
Nyligen godkände vi årsredovisningen för 2020 i 
kommunfullmäktige. Ekonomin är i balans, vi går med 
överskott och låneskulden minskar. Vi har skapat 
stabilitet i ekonomin för ett ännu bättre Danderyd för 
framtida generationer.

Ditt Danderyd

Vi är dina Moderater i kommunfullmäktige och arbetar 
för Danderydsbornas bästa. Vi ser fram mot att fler 
vill engagera sig i kommunpolitiken. Därför vänder 
vi oss nu till dig som delar våra politiska värderingar 
och är intresserad av att arbeta för att förbättra vårt 
gemensamma samhälle.

Vill du bli en del av vårt lag?

För att kandidera till kommunfullmäktige för 
Moderaterna i valet 2022 behöver du vara medlem hos 
oss senast den 30 juni 2021.

Utveckla Danderyd med oss
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Bli medlem senast den 30 juni 2021  
Swisha 100 kr till 1233360070 (ange personnummer)
eller skanna QR-koden. Första året 100 kr.
E-post: danderyd@moderaterna.se

Bli en del av vårt lag!
Du behövs.
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Så gör vi Danderyd ännu bättre
I den här tidningen hittar du ett axplock av de beslut vi har 
fattat sedan valet 2018 för att göra Danderyd ännu bättre.

http://www.danderydsmoderaterna.se
mailto:danderyd%40moderaterna.se?subject=Bli%20medlem


Högkvalitativ äldreomsorg

Brageskolans och Stocksundsskolans framtid har 
utretts under lång tid. Båda skolorna har behov av nya 
permanenta skolbyggnader. Vi har beslutat att ersätta 
paviljongerna med nya och moderna byggnader. Vi har 
också som ett första steg i upprustningen av skolorna i 
Enebyberg beslutat att renovera Enebyskolan.

Både nybyggnad och renovering kommer ske varsamt 
med hänsyn till arkitekturen och den unika miljö 
som finns vid skolorna. Gamla fina byggnader som 
Enebyskolan och Stocksundsskolan bevaras och 

renoveras. Moderna tillbyggnader kompletterar skolorna. 
Samtidigt anpassar vi skolorna till elevantalet. Nytt 
och gammalt kommer blandas på ett smakfullt och 
ändamålsenligt sätt. Vi kommer målmedvetet fortsätta 
vårt arbete för att bli klara så snart som det är möjligt.

Vi totalrenoverar skolor i Enebyberg och Stocksund

Vi kan med glädje konstatera att resultaten ser mycket 
bra ut i Socialstyrelsens senaste mätning ”Så tycker 
de äldre om äldreomsorgen”. De som har hemtjänst 
är nöjda: 99 procent tycker att de får ett bra bemötande 
i hemtjänsten och 91 procent känner förtroende för 
hemtjänstpersonalen. Det totala resultatet är att 88 
procent är nöjda med sin hemtjänst. Mycket positivt, men 
vi nöjer oss inte. 

Vi jobbar vidare tillsammans med hemtjänstutförarna 
för att skapa en ännu bättre hemtjänst. Pandemin 
har förändrat önskemålen bland de äldre. De vill i 
högre utsträckning bo kvar hemma med stöd av 
hemtjänst. Vi vill därför utveckla hemtjänsten för att göra 
det möjligt för personer med stort omvårdnadsbehov att 
bo kvar hemma en längre tid i livet.

Men det är inte alltid möjligt att bo kvar i sin hemmiljö. Då 
behövs omsorg på ett vård- och omsorgsboende. Vi ser 
därför fram mot ett nytt vård- och omsorgsboende 
i Djursholm, mitt emot Vasaskolan. Beslut om ny 
detaljplan för området har fattats och nu pågår arbetet 
med utformningen för fullt. En utformning som kommer 
att bli vacker och passa in i den kulturhistoriska miljön 
på platsen. Beslutet innebär också att kommunen 
kommer kunna erbjuda ett korttidsboende. Vi 
skapar ett äldreboende där man kan glädjas åt den fina 
omgivningen med ängar och den nya Anna Whitlock-
parken som kommer att ligga alldeles i närheten.

www.danderydsmoderaterna.se      

Bostäder för nyanlända och unga vuxna
För att kunna erbjuda bostäder till nyanlända som 
anvisats till Danderyd av Migrationsverket har det 
satts upp ett antal modulbostäder bl a vid Ekeby gård. 
Bostäderna kan under vissa perioder stå tomma då det 
från tid till annan kommer färre nyanlända till kommunen 
än vad vi fått besked om eller då de ibland kommer 
senare än meddelat. Kontraktstiden för de nyanlända är 
två år och redan från dag ett informeras om detta. Under 

hela den tiden erbjuder kommunen stöd och hjälp att 
söka egen bostad. 

Alla modulbostäder har inte behövts för nyanlända 
och därför har ett antal små lägenheter hyrts ut via 
bostadsförmedlingen på korttidskontrakt. Hälften av 
dessa ska i första hand hyras ut till unga vuxna från 
Danderyd.

http://www.danderydsmoderaterna.se


Tryggheten är en viktig fråga för oss Danderydsbor. För 
oss Moderater är frågor om att motverka kriminalitet och 
främja trygghet mycket angelägna. Vi har därför fattat 
beslut om åtgärder för att öka tryggheten i kommunen 
på olika sätt.

Vi har nu fler väktare som rör sig i kommunen. 
För att öka våra ungdomars trygghet har vi 
stärkt den uppsökande fältverksamheten. 
Grannsamverkanbilarna, som är uppskattade och 
framgångsrika, har fått ökade resurser. Vi arbetar för 

att kamerabevaka brottsutsatta platser. Hittills har 
tyvärr bara en kamera godkänts vid infartsparkeringen 
vid Vendevägen. Vi arbetar målmedvetet för att få sätta 
upp fler kameror.

I ett läge där staten inte tar ansvar för tryggheten 
behöver vi som kommun med de begränsade resurser 
och befogenheter vi har, göra vad vi kan. Det är 
glädjande att vi i statistiken kan se att antalet inbrott i 
kommunen minskar – och det redan före pandemin.

Beslutet om ett nytt bibliotek i Mörby Centrum var det 
länge sedan vi fattade. Men nu äntligen, efter sommaren 
står vårt nya bibliotek i Mörby Centrum klart!

Vi har lyssnat på vad Danderydsborna önskat sig 
av ett nytt bibliotek. Vi hoppas att många kommer bli 
positivt överraskade av vad det nya biblioteket kommer 
att erbjuda. Det blir ett stort antal studieplatser och 
studierum. Det kommer finnas möjlighet till utställningar 
och en scen, tidningsrum, ungdomsavdelning, 
barnavdelning, datorer och bokhall. Invigningen sker i 
september. Varmt välkomna!

Nya biblioteket i Mörby Centrum öppnar i september

Vi gör Danderyd tryggare 

Juni 2021

Vi värnar trädgårdsstaden 

Vi värnar karaktären av vår unika trädgårdsstad och 
skyddar den från oplanerad och ovarsam exploatering. 
Därför tar vi nu beslut som innebär att vi justerar äldre 
detaljplaner för att ge möjlighet att behålla våra 
trädgårdstomter med sin grönska och unika 
karaktär i alla kommundelar.

Danderyd är uppdelad i en mängd detaljplaner som 
nästan alla har bestämmelser om minsta tomtstorlek 

och att man bara får bygga en huvudbyggnad på 
tomten. I sju av våra äldsta detaljplaner saknas dock 
bestämmelser mot ovarsam förtätning. Dessa områden 
kännetecknas av uppvuxna trädgårdar och karaktäristisk 
bebyggelse.

Exploatörer har den senaste tiden utnyttjat avsaknaden 
av sådana bestämmelser. De har köpt fastigheter, rivit 
befintlig byggnad och byggt ett stort tvåfamiljshus 
samt ett Attefallshus. Det har då skapats boende för tre 
hushåll istället för, som avsikten var, ett hushåll per tomt. 
På den ursprungliga trädgårdstomten har man plötsligt 
ett mycket stort hus, ett Attefallshus och dessutom en 
stor parkeringsyta för att räcka till tre hushåll. På så sätt 
blir det inte mycket trädgårdstomt kvar. För att sådan 
förtätning som inte är avsedd ska begränsas, ser vi nu 
över och justerar de sju aktuella detaljplanerna, så att vi 
bättre kan värna vår trädgårdsstad. De som berörs har 
fått brev av kommunen.

!
Danderydsbornas tankar kring byggande är 
avgörande för framgångsrik utveckling av 
kommunen. Vi har därför ändrat arbetssättet och 
genomför dialoger redan innan den lagstyrda 
detaljplaneprocessen.

!
Vi utvecklar och underhåller parker och 
grönområden så att de är tillgängliga och 
trygga. Samtidigt värnar vi Danderyds växtlighet 
och biologisk mångfald. Vår kommun omges 
av vatten och alla ska ges möjlighet till 

vattenkontakt med trevliga strandpromenader 
och tillgängliga bad och bryggor. Vare sig man 
bor i villa eller i flerbostadshus ska du som 
Danderydsbo kunna nå ett större grönområde 
inom 10 minuters promenad.



Under 2021 satsar vi extra på spontanidrott. Betydelsen 
för oss i Danderyd att kunna röra på oss i vårt närområde 
när det passar just en själv har blivit extra tydlig och 
viktig nu under pandemin. Vi förstår att det är viktigt för 
många Danderydsbor att kunna träna ute på olika sätt, 
när man vill. Därför ordnar vi nu fler platser för spontant 
idrottande och motionerande. De platser vi kommer se 
växa fram och bli klara under året är: 

Utegym i Enebyberg, västra Danderyd, Stocksund 
och Mörby centrum

Moutainbikebana i Rinkebyskogen

Badflotte i Ösbysjön

Bana för exempelvis skateboards och sparkcyklar 
vid trafiklekplatsen i västra Danderyd

Padelbanor och streetbasketplan vid Danderyds 
gymnasium

Discgolfbana vid Stockhagen

Beachvolleybollplan i Svanholmsparken

Boulebanor i Enebyberg

Vi har även byggt en ny hundrastgård i Rinkebyskogen 
nära Båtmanstorpet.

Swisha 100 kr till 1233360070 (ange personnummer).
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

Spontanidrottens år 2021

Ju fler medlemmar vi är desto mer kan vi påverka. 
Alla medlemmar behövs för att vända utvecklingen i 
Sverige. Du gör skillnad!
www.danderydsmoderaterna.se
danderyd@moderaterna.se

Våra ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Anders Bergstrand

Claës Breitholtz

Lena Cronvall Morén

Carina Erlandsson

Erik Hafström

Ulla Hurtig Nielsen

Inger Olsson Blomberg

Olle Reichenberg

Torsten Sjögren

Linnéa Sundman

Ludvig Waldenström

Anna Sarkany

Christer Bergquist

Leo Smidhammar

Richard Törnqvist af Ström

Bigitta Sundman

Robert Nibelius

Jan Lindqvist

Moderat politik gör skillnad – bli medlem!

Vi värnar miljön

Danderyd är en av Sveriges bästa kommuner sett 
utifrån bredden i vårt miljö- och klimatarbete. 
Vi arbetar målmedvetet för att fasa ut kommunens 
oljepannor och fossildrivna fordon, förbättra för cyklister 
och främja fler laddstolpar för att underlätta för byte 
till elbil. Vård av ängar på ett nytt sätt för fler 
blommor för binas skull – och bina kommer tillbaka 
snabbt. Fallna träd får ligga kvar för insekternas skull, 

som i sin tur blir mat till fåglarna. Snabb effekt långt 
upp i ekosystemet! I år satsar vi på egen luftmätning 
i vår kommun. Att mäta är att veta, så möjliggör vi för 
kommunen att på ett ännu bättre sätt arbeta för att 
förbättra miljö och klimat här i Danderyd.

Hanna Bocander (kommunstyrelsens ordförande)

Johanna Hornberger (gruppledare i kommunfullmäktige)

Boris von Uexküll (kommunfullmäktiges ordförande)
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