
Det skall vara tryggt att leva hela livet 
här i Danderyd – från barndomen, 
genom ungdomen, upp i vuxenlivet 
och som äldre. Under mandatperioden 
har vi haft många samtal med 
Danderydsborna för att kunna ta fram 
en politik som är förankrad i verkliga 
behov och människors vardag.

Villastadens och trädgårdsstadens 
unika miljö och bebyggelse skall 
bevaras. Med vår Moderata politik 
utvecklas Danderyd varsamt och i 
samklang med sin speciella karaktär. 
Det behövs en bra balans mellan att 
värna vår historia och vår kulturmiljö 
och att bygga för framtiden. Vi 
Moderater söker ett evighetsperspektiv 
på hur kommunen och närmiljön 
förvaltas.

Vår Moderata politik utgår från att alla 
människor har rätt att vara trygga i sin 
närmiljö. I Danderyd råder nolltolerans 
mot kriminalitet och vi trycker på 
regeringen för att få fler verktyg och 
befogenheter för att hindra brott. 
Trygghet liksom hållbarhet skall 
genomsyra all kommunal verksamhet. 
Du som äldre skall var trygg på 
promenaden, på väg till närbutiken eller 
i det egna bostadsområdet.

Vi bor i en mycket privilegierad 
kommun och det är därför naturligt 
att många Danderydsbor, som bott en 
stor del av sitt liv här även vill bo de 
sista åren av sitt liv här. Vilket är då 
Danderyds kommuns ansvar för våra 
äldre? Främst naturligtvis att stödja 
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dem med störst behov. Vi Moderater 
anser därför att kommunens främsta 
uppgift för dessa äldre i Danderyd 
är att tillse att det finns god tillgång 
på vård- och omsorgsboenden och 
korttidsboenden. Men vi bör också 
ha s.k. Trygghetsboenden och vidare 
arbeta för att Danderyds kommun får fler 
seniorbostäder.

Efter en lång process har vi Moderater 
äntligen lyckats driva fram ett 
godkännande av detaljplanen för det 
Särskilda boendet och Korttidsboendet 
vid Ginnungagap. I dagarna fattas 
förhoppningsvis beslut om bygglovet 
och sedan kan under kommande 
mandatperiod de nödvändiga och 
efterlängtade byggnaderna uppföras. 
Stor möda har lagts på att hitta en 
byggstil och arkitektur som passar in 
i en byggnadshistoriskt viktig miljö. 
Flera arkitektoniska utredningar ligger 
till grund för besluten. Här blir det 60 
platser i det Särskilda boendet och 27 
platser i Korttidsboendet. Inte minst 
Korttidsboendet uppfyller ett länge känt 
behov.

De två byggnaderna anpassas till 
kulturmiljön på platsen och dess 
specifika egenskaper och karaktärsdrag 
som är dominerande i riksintresset 
Djursholm. Gestaltningen skall uppnå 
hög arkitektonisk kvalitet och samspela 
med varandra för att uppnå en god 
helhetsverkan.



Vi Moderater anser det också viktigt att 
satsa på en hemtjänst som erbjuder en 
bra och trygg omsorg även för de som 
har ett stort omsorgsbehov. Att flytta till 
ett vård- och omsorgsboende skall inte 
vara en förutsättning för ett omfattande 
stöd. Som Socialnämndens ordförande 
Carina Erlandsson (M) skriver:

Att lämna sitt invanda hem för att sent i 
livet flytta är ett stort steg. Ska flyttlasset 
gå till ett särskilt boende, i ett enda rum 
med måltider och umgänge tillsammans 
med främmande människor är det ett 
jättekliv. De flesta önskar inte ta klivet, 
utan vill bo kvar hemma med hjälp av, ofta, 
omfattande hemtjänstinsatser.

Detta är en väg som Danderyds 
kommun söker utveckla vid sidan av de 
traditionella vårdformerna.

Nära sex av tio äldre uppger att de 
besväras av ensamhet. Ensamhet 
kan leda till depression, utanförskap 
och isolering. Moderaternas strävan 
är att motarbeta den ensamhet som 
inte är självvald. Som senior skall man 
kunna känna sig trygg och få uppleva 
gemenskap och delaktighet i samhället. 

Därför tycker vi Moderater att 
Trygghetsboendet är en bra boendeform 
för de Danderydsbor som vill flytta 
från den egna villan eller radhuset 
till en form av boende med trygghet 
och gemenskap. Där det finns vanliga 
smålägenheter men även lokaler för 
gymnastik och rörelse, organiserat 
umgänge, aktiviteter som främjar 
gemenskap och som Carina Erlandsson 

understryker: ”viktigast av allt 
restaurang för gemensamma måltider 
och fika”. Ett sådant Trygghetsboende 
får vi när nu Kevinge seniorboende 
görs om till Trygghetsboende. Och ett 
liknande planeras också i Enebyberg.

Behovet av olika former av 
seniorbostäder är stort i Danderyd, 
inte minst för att få igång flyttkedjor 
och få fler unga familjer som flyttar 
hit och fyller våra skolor med glada 
och vetgiriga barn. Vi Moderater har 
här ett särskilt ansvar för att få hit 
intresserade aktörer som kan bygga 
seniorbostäder i Danderyd, kanske 
genom riktade markanvisningar för att 
locka hit intresserade och trovärdiga 
entreprenörer. Helst bör vi ha ett privat 
seniorboende i varje kommundel.

Med ökad ålder kommer tyvärr ökade 
sjukdomar och krämpor. Vi Moderater 
tycker därför det är viktigt att vi 
behåller och utvecklar den geriatriska 
kompetensen på Danderyds sjukhus 
som komplement till geriatriken på 
Sollentuna sjukhus.

Oavsett om du redan röstar på 
Moderaterna eller överväger att stödja 
oss i höstens val så hoppas jag att detta 
seniorbrev speglar dina åsikter och 
fångar upp frågor som är viktiga för dig 
och dina närstående. Jag hoppas på din 
röst på Moderaterna i höstens mycket 
viktiga val!

Erik Hafström (M)
Ordförande, Moderata seniorer i 
Danderyd, danderyd@moderaterna.se

Läs mer om 
vår politik

https://danderydsmoderaterna.se/wp-content/uploads/2022/08/Handlingsprogram_i_korthet_2022-2026_Moderaterna_i_Danderyd.pdf

