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Enebyberg:  
Idrotts platsen får en 
ny servicebyggnad

Den nya byggnaden planeras 
innehålla omklädningsrum, 
driftkontor, förråd och 
motions central med tillhörande 
bastu. 

Sätra äng:  
Vi rustar upp i parken

Målet med upprustningen 
är att skapa en trivsam och 
rolig plats för alla åldrar. 
Parken kommer bland annat 
att innehålla klätterställning, 
boulebana, en trädlund runt 
linden i parken, hängmattor, 
belysningsskulpturer i form 
av tre stycken ekollon, nya 
 gungor och en sagohörna. 

Vem är Hanna Bocander?
Redaktionen träffade kommunstyrelsens ordförande för  
att ställa några frågor. Här kan du läsa Hannas svar.

Vad är du mest stolt över sedan 2018, när du blev Danderyds ansikte utåt?
Att vi har haft modet att fatta svåra och även impopulära beslut för att ta ansvar 
för helheten. Vi har nu en stark ekonomi. Det har givetvis varit kännbart att dra 
ned på kommunens kostnader. Ibland måste man fatta beslut som på kort sikt 
är tuffa, men som på lång sikt leder till att vi får ut mer av våra gemensamma 
skattepengar. Som politiker är det mitt ansvar att lyfta blicken och göra sådana 
prioriteringar.

Vi har lagt ned ett stort arbete för att öka tryggheten i kommunen. Det är jag 
stolt över. Tryggheten har ökat med fler väktare och kameror och för att fler 
vuxna finns där ungdomarna rör sig, genom samverkan mellan kommun och 
föreningar. Sist men inte minst är jag stolt över att alla politiska partier i kommunen 
tillsammans är med och står bakom demokratijubiléet. 

Nämn en förhoppning som du inte har gått i mål på! 
Jag hade hoppats på att ha invigt en nyrenoverad Enebybergs skola. Dessvärre 
är vi inte ännu i mål men projektet är i full gång. Nu ser jag fram emot ett högt 
tempo för att få nya och fina skollokaler för barnen i Enebyberg.

Handen på hjärtat – är det mest klagomål eller beröm som du får ta 
emot en vanlig dag? 
Jag får mycket positiv feedback från Danderydsbor och medarbetare. Det gör 
mig glad och gör att jag kan känna mig starkare när jag möter den kritik som jag 
förstås också får. 

Vad gör du när du inte jobbar? 
Min familj är stor och vi har en vinterträdgård full av både fåglar och 
medelhavsväxter, en hund och nu också häst. Och jag har många härliga vänner. 

Jag har fullt engagemang i allt jag gör!

Vad är den vanligaste missuppfattningen om Danderyd? 
Att Danderyd är en rik kommun. Vi betalar cirka 19 000 kronor per 

invånare till det kommunala utjämnings systemet, pengar 
som hade behövts i Danderyd. Vi har alltså ungefär lika 
mycket att röra oss med som alla andra kommuner. 
Femtio år av moderat styre av kommunen har dock 
resulterat i att vi har hushållat klokt med resurs erna.  

Vi har en fin kommun att 
vårda, ta ansvar för och  
vara stolta över.

Fortsättning på sidan 4 
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Utjämningsskatten borde gå till glesbygden
Avsikten med det kommunala utjämningssystemet är 
att jämna ut skillnaderna i skattekraft mellan Sveriges 
kommuner. Systemet är tänkt att skapa likvärdiga 
ekonomiska förutsättningar över hela landet och en  
jämlik service till alla medborgare.

Syftet är både bra och viktigt men tyvärr är det inte bara glesbygdskommuner 
som får del av utjämningssystemets omfördelning. Med nuvarande system 
får framför allt stora städer, med goda förutsättningar för både tillväxt och 
välstånd, stora summor. Hela 25 procent av Malmös budget finansieras 

genom utjämnings systemet. För de kommuner som 
betalar stora summor till denna skatteutjämning betyder 
det att hårda prioriteringar måste göras för att få 
pengarna att räcka till den egna kommunala servicen. 

Ett oacceptabelt system menar Moderaterna i Danderyd 
som vill reformera den orättvisa kommunala utjämningen.

Carl Gustav Pfeiffer,  
ordförande Moderata ungdomsförbundet i Danderyd

2017

2021

En genomsnittlig Danderydsbo  
betalade 15 962 kronor i utjämning.

Summan ökade till 18 864 kronor.  
Totalt betalade Danderyds kommun  
613 miljoner kronor i utjämning  

– det motsvarar all social och    
äldreomsorg i kommunen. 

Utjämningssystemet i siffror:

Tryggheten i fokus
Danderyd har en väsentligt högre andel 
bostads inbrott än övriga länet. Under 2021 
har inbrotten ökat med nästan 15 procent 
jämfört med förra året. Vi har därför satsat 
på att öka tryggheten i kommunen och stärkt 
samverkan med polisen och andra aktörer. 

Har du förslag på fler  
trygghetsskapande åtgärder? 

Kontakta Ludvig Waldenström, vice ordförande  
i Brottsförebyggande rådet, Trygg i Danderyd. 

ludvig.waldenstrom@danderyd.se

De viktigaste åtgärderna:

• Polisen trygghetspatrullerar runt Danderyds 
sjukhus, infartsparkeringen vid Vendevägen  
samt vid Mörby Centrum.

• Kamerabevakar infartsparkeringen vid  
Vendevägen och ansökt om tillstånd för  
kamera vid Mörby Centrum.

• Ökat tryggheten vid återvinningsstationer med  
hjälp av grannsamverkansbilarna och väktare.

• Anställt fler ungdomskoordinatorer som rör sig  
ute på fältet kvällar och helger, till exempel vid 
idrottsplatser, parker och i Mörby centrum.

• Ökat föräldravandringens omfattning.

• Genomfört riktade insatser från polis, 
grannsamverkansbilar, polisens volontärer  
och väktare under särskilt utsatta veckor.

• Informerar i förebyggande syfte för att varna  
om tillvägagångs sätt vid stöld och bedrägerier.

Som en del av vår trygghetssatsning har vi utökat med ytterligare 
en grannsamverkansbil under det senaste året.
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Moderaterna värnar 
om företagare 
Med välmående företag skapas fler jobb 
och därigenom en starkare gemensam 
välfärd. Det risktagande som företagare 
gör måste värderas högre. 

Nästan en halv miljon svenskar är egenföretagare 
och ungefär var tredje anställd i Sverige jobbar i 
ett småföretag. Det visar hur viktigt det är att vi ger 
goda förutsättningar för småföretagen att växa. 

Småföretagen har den största 
potentialen för att skapa jobb 
och tillväxt, något som gynnar 
hela Sverige. Av landets tio bästa 
kommuner att driva företag leds nio 
av Moderaterna – småföretagarnas 
parti.

Leo Smidhammar,  
Moderata företagarrådet i Danderyd

Våra ungdomars 
trygghet först
Vi föräldrar oroar oss alltmer för vad som 
kan drabba våra ungdomar när de är ute. 
Vi upplever att polis och rättsväsende inte 
räcker till. Ungdomsrån och sexualbrott 
skjuter i höjden och förnedringsrån är ett 
nytt fenomen. Brottsligheten kryper lägre 
ner i åldrarna. Det är en utveckling vi inte 
kan acceptera.

När mina två tonåringar hoppar upp på moppen eller går 
till bussen knyter det sig ofta i magen. Jag tänker på att 
nu när det är deras tur att utforska sina frihetsvingar så 
är det i ett hårt och otryggt samhälle. Det gör mig ledsen 
men skapar samtidigt en stark kraft att förändra. Jag 
vill göra vad jag kan för att göra det tryggare för våra 
ungdomar som ska ut och bli vuxna. Det är vårt ansvar.

När en ung blir utsatt för brott är vägen tillbaka till 
trygghet lång. Målet måste vara att brott stoppas 
innan de begås. Men dagens lagar är helt enkelt inte 
anpassade för den här utvecklingen. Socialtjänsten, 
skolan, polisen och andra myndigheter måste 
ges verktyg att samverka på ett helt annat sätt. 
Sekretesshinder måste tas bort. Fler unga grovt 
kriminella behöver också häktas. Då behövs fler 
särskilda ungdomshäkten i Sverige, anpassade med 
skola. Det finns inte en lösning på det hårda klimatet i 
samhället för våra ungdomar. Det krävs många åtgärder. 

Grundläggande är att polis och rättsväsende kan lagföra 
utifrån de samhällsproblem vi brottas med. De gör 
idag sitt jobb utifrån de förutsättningar som lagstiftaren 

ger dem. Det är vi i politiken som 
behöver våga se problemen och 
ändra de lagar som krävs och ge de 
resurser som behövs. Regeringen 
har försummat våra ungdomar under 
många år. Vi vill prioritera våra ungas 
trygghet. 

Johanna Hornberger,  
gruppledare kommunfullmäktige 

Enligt Brottsförebyggande rådet är 
utsattheten för personrån vanligast bland 
våra ungdomar mellan 16–19 år, och det 

är långt vanligare att unga killar utsätts för 
rån än tjejer. Sexualbrotten har mångdubblats 
sedan 2014 och där är tjejers utsatthet helt 
dominerande. Var tionde tjej avstår från att gå 
ut på kvällen av rädsla att råka ut för brott. 
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Alla elever ska erbjudas möjligheten  
att bli  UF-företagare under sin skolgång.

Införa programmering som skolämne  
i grund- och gymnasieskolan.

Minska regelkrånglet för företagare.

Stärka tryggheten, minska risken för  
att bli utsatt för brott.

Införa servicegarantier inom 
kommunerna med tydliga tidsfrister och 
möjlig kompensation till företagaren.

Utbilda alla tjänstepersoner med 
företagskontakter i att ge bra service  
och vägledning. 

Företagarrådet arbetar för att:

Premiär för en ny podd i Danderyd,  
av och med ungdomar

I podden kommer ungdomskoordinator Moe Lahmar 
och kulturproducent Olov Häggmark, tillsammans med 
vår ungdomsambassadör Hilda Lydahl, att svara på 
ungdomars frågor och diskutera ämnen som berör och 
engagerar ungdomar i Danderyd. För att få svar på 
 vilka ämnen podden skulle handla om skickades en 
enkät ut till Danderyds gymnasiums cirka 1 500 elever. 
De vanligaste svaren handlade om frågor om kärlek, 
relationer, sex, alkohol och droger. 
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Karin Markendahl 
Vilka frågor engagerar dig mest?  
Danderyd kännetecknas, enligt mig, för sina 
skogar, vatten och parker. Våra naturområden 
är värda att bevaras så att även kommande 
generationer ska kunna njuta av vår fantastiskt 
fina miljö. För mig är det viktigt att uppmuntra 
unga personer att engagera sig politiskt. 
Kommunpolitiken kan utvecklas när kunskap 
förs vidare och band skapas som en brygga 
mellan generationer. Naturen i kombination 
med ungt engagemang är därför två av mina 
kärnfrågor. 

Hur vill du påverka Danderyds utveckling?  
Danderyd är en unik och underbar kommun. 
Jag vill påverka Danderyds utveckling samtidigt 
som jag hoppas kunna bidra med mina 
kunskaper och perspektiv. Som ersättare i 
utbildningsnämnden vill jag på ett konkret vis 
arbeta med viktiga frågor för barn och unga. 

Melker Andersson 
Vad fick dig att engagera dig politiskt?  
Jag tror på människors förmåga att ta egna 
beslut. Så länge du inte skadar andra ska varken 
kommunen, regionen eller staten bestämma 
hur du ska leva ditt liv. Jag engagerade mig 
politiskt eftersom jag vill göra det lättare för 
Danderyds invånare att leva sina liv som de 
själva önskar. 

Varför valde du Moderaterna?  
Moderaterna var det självklara partiet för 
mig som är övertygad om att alla utvecklas 
bäst med frihet under ansvar. Moderaterna 
litar på marknaden, samtidigt som vi på ett 
pragmatiskt sätt inser bristerna. Inget parti är 
perfekt – därför behövs engagerade personer 
som vill fortsätta att driva politiska frågor och 
utveckla samhället framåt. 

Lär känna våra medlemmar

Vad finns det för utmaningar med att vara politiker? 
Självklart måste jag, och vi, som politiker tåla hård granskning. Men det 
offentliga samtalet, inte minst i sociala medier, kan ibland bli destruktivt. 
Vem vill och vågar bli politiker om man ständigt blir utsatt för hårda och 
osakliga personpåhopp? Hur kan vi istället skapa ett bättre klimat med 
ökad tillit? Ett sådant diskussionsklimat arbetar jag för.

Det har varit tre intensiva år, hur känner du inför att det är 
 mindre än ett år kvar tills valdagen 2022? 
Jag är väldigt laddad inför en valrörelse där vi tydligt visar att 
Moderaterna är det parti som står på Danderydsbornas sida. Att 
Danderyd är en så bra kommun är tack vare att vi moderater vunnit 
väljarnas förtroende och lett kommunen sedan den bildades. Jag 
brinner för att göra Danderyd ännu bättre.

Vad vill du förändra? 
Vi behöver bli fler barnfamiljer i vår kommun. Jag vill att Danderyd ska 
förbli levande och blomstrande. Danderyds karaktär som trädgårdsstad 
ska bevaras samtidigt som vi behöver fler bostäder, framför allt småhus 
och radhus. Många vill ha sin egen täppa. 

Vi förvaltar kommunen i ett evighetsperspektiv. Den fråga som 
överskuggar alla andra är vilken kommun ska vi lämna efter oss till 
 kommande generationer.

Slutligen, hur skulle du vilja beskriva Danderyds kommun? 
Som ”den gröna kommunen med blått styre med fokus på valfrihet  
och ordning och reda”.f

Intervjun med Hanna Bocander är gjord av redaktionen

Fortsättning: intervjun med Hanna Bocander 

Swish: Swisha 100 kr till 123 336 0070 eller  
scanna QR-koden och uppge ditt  telefonnummer 
och personnummer.

Bankgiro: 5040-0365,  uppge namn, 
personnummer, e-postadress och telefonnummer.

Swish: Swisha 40 kr till 123 043 85 31 eller 
scanna QR-koden och uppge MUF följt av ditt 
telefonnummer och personnummer.

SMS: Sms:a till nummer 72 550 och uppge MUF 
följt av ditt telefonnummer och ditt personnummer. 
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Bli medlem!
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