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VINJETT

Höstlovs- 
aktiviteter i 
Danderyd för 
dig som är  
3-18 år

Fribergagården  
– en kreativ mötes-
plats för alla!

AKTIER ELLER  
HUNDAR? 
– Hitta din nya  
hobby i någon  
av kommunens  
150 föreningar 

Tips: SNABBARE HJÄLP 
VID KONTAKT MED 

DANDERYDS KOMMUN
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Information: SÅ  
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“Jag  tycker  
om att hjälpa 
andra – inte för att 
få tillbaka något“
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VINJETT

 

 

Musik på  
Djursholms slott
OPERA OCH ROMANSKONSERT med elever 
från Operahögskolan i Stockholm, pianist 
Christine Morgan. Sopran Jessica Elevant, 
Baryton Helgi Reynisson. Onsdag 13/11 
kl.19:00. Vi bjuder på kaffe från 18:30

Biljetter på tickster.com vuxna 100 kr 
under 18 år fri entré. ¢

AXPLOCK 

DANDERYDS
KOMMUN

Danderyds  
kommun- 
fullmäktige
Nästa sammanträde 
äger rum 18 november
kl 18.00 i Banérsalen  
på Djursholms slott.
FULLMÄKTIGE  
SAMMANTRÄDER DÄREFTER 
FÖLJANDE DAGAR:
Æ21 nov, kl 9.00 (heldag) på  
Djursholms slott. 
 
Föredragningslista och handlingar finns 
på danderyd.se/kommunfullmaktige 
Allmänheten hälsas välkommen att 
närvara. Mötena kan avlyssnas direkt 
och i efterhand.

Danderyds 
kommun
 
Postadress: 
Djursholms slott, Box 66, 
182 05 Djursholm

Besöksadress: 
Djursholms slott, 
Banérvägen 6

Telefon: 
08-568 910 00

För kommunens 
öppettider se 
danderyd.se/kontakt
 
Hemsida:  
danderyd.se 

Följ oss i sociala  
medier:

Facebook: 
facebook.com/
danderydskommun

Instagram:
@danderydskommun

INFORMATIONSBLAD 
UTGIVET AV DANDERYDS 
KOMMUN.

REDAKTION:
Frida Kjellman, Susanna 
Abramowicz, Petri 
Lindroos, Helena Eriksson, 
Maria Fernsund, Eva-Lotta  
Hallberg, Jenny Pedersen, 
Helena Eriksson, Vendela 
Zandén
ANSVARIG UTGIVARE:
Jan-Erik Alenbrand
Danderyds  
huvudnummer: 
08-568 910 00  
e-post:  
danderydsaktuellt@
danderyd.se

TRYCK: Stockholms Lito  
Grafiska AB, Danderyd
NÄSTA NUMMER 
av DanderydsAktuellt 
kommer ut den 13 
november. Manusstopp 
den 21 oktober.

DANDERYD HAR över 150 olika föreningar! 
Skulle du vilja lära dig någonting nytt och 
träffa nya vänner? Eller har du bara lite tid 
över och ett sug efter en ny hobby? Titta in 
på föreningsregistret!

Att Danderyd har ett blomstrande 
föreningsliv sägs ofta. Men vad är det för 

föreningar? På danderyd.se finns just nu 
över 150 olika föreningar samlade i 

Danderyds föreningsregister. Här 
finns något för alla! 

Du kanske vill lära dig 
spela ett instrument, dansa 
folkdans eller spela 
brädspel? Eller hitta vänner 

som också gillar film, 
biodling, fotografering, 

bågskytte, konst, amerikansk 

MIDDAGSDAGS. Halloumiosten och 
chorizokorven är färdigstekt och 
stekpannan ska diskas. Då dyker den stora 
frågan upp – vad gör man med fettet? 
Dessvärre hälls fett och olja alltför ofta ut i 
avloppet och bildar fettproppar i 
ledningarna.

– Fett är i princip som flytande stearin; 
så fort det blir kallt så stelnar det och 
skapar stopp i rören. Gör man detta om 
och om igen så byggs fettlagret i 
avloppssystemet på och till slut blir det 
helt enkelt stopp, berättar Anne-Lotte 
Kudurzis som jobbar med VA och 
abonnemang på Tekniska kontoret.

I värsta fall leder det till dyra driftstopp 
och kan orsaka översvämningar i villor och 
fastigheter. I Danderyd åtgärdas 10-15 
stopp varje år som orsakats av fettklumpar, 
något som kostar flera hundratusentals 
kronor varje år. Men det går att förebygga.

Så hur ska man 
slänga olja och  
fett rätt?

– Det finns flera enkla sätt. Att torka ur 
stekpannan med hushållspapper och 
slänga det i hushållssoporna är ett. Är det 
mycket fett, som frityrolja, kan det hällas i 
en plastflaska och lämnas in till mobila 
återvinningscentralen eller läggas i 
restavfallet hemma, berättar Eva 
Hedenström, avfallsplanerare på Tekniska 
kontoret. Om oljan lämnas in kan den 
återvinnas till nya produkter som 
stearinljus, tvål, tvättmedel och bildäck. ¢

HEJ  
DANDERYD!

Antligen host

Förbättra din backhand 
eller bli expert på hundar?

 
Så sätter du stopp  
för fettpropparna

fotboll, pistolskytte, fiske, scouting eller 
curling? Eller skulle du kanske vilja bli expert 
på din egen hembygd, aktier, bridge, 
hundar, jakt, tåg, astronomi, uppfinningar, 
orientering eller friluftsliv? ¢

HÄR HITTAR DU HELA LISTAN:  
DANDERYD.SE/FORENINGSREGISTER 
 

Finns inte er förening med?  
Skicka ett mejl till webbredaktionen@
danderyd.se så ordnar vi det.

Klösig teater för de små
MITTIPRICKTEATERN besöker Danderyds- 
gården med Klösiga katters klubb den 
30/11 kl.11.00. Biljetter på tickster.com. 
Pris 50 kr, passar barn 3-6 år. Affischdesign: 
Anna Sigurdsdotter. ¢

HANNA BOCANDER, 
kommunstyrelsens 
ordförande (KSO) 
inbjuder dig som bor  
i kommunen till  
politiska samtal om 
Danderyds utveckling.  
Tid: Måndag 11 
november 08.00-10.00. 
Onsdag 11 december 
14.30-16.30. 
Plats: Information 
Danderyd,  
Mörby centrum.   
Välkommen! ¢

danderyd.se
ALLTID 

UPPDATERAD 
INFORMATION 

PÅ

Politiska  
samtal

FETT OCH ETIKETT:

POLITISKA ÄRENDEN:

Eva Hedenström 
och Anne-Lotte 
Kurdurzis.

På Information Danderyd 
i Mörby Centrum kan du 
som bor i kommunen 
hämta en kostnadsfri 
fett-tratt. Skruva fast 
fett-tratten på en 
plastflaska så blir det 
lättare att hälla i oljan.

JUST NU pågår ett 
intensivt budgetarbete i 
Danderyd med mål att balansera 
kommunens ekonomi redan till nästa år. 
Med utgångspunkt från de nya 
ekonomiska ramar som kommunstyrelsen 
beslutade i juni har verksamheterna tagit 
fram förslag som nu behandlas i de olika 
politiska nämnderna. 

Kommunfullmäktige kommer att fatta 
slutgiltigt beslut om budgetförslaget den 
18 och 21 november. Följ kommunens 
löpande information om det budgetar-
betet på danderyd.se. ¢

TEKNISKA NÄMNDEN 2019-09-25
§ 78 TN 2019/0345 Tekniska kontoret har låtit 
utföra en årlig besiktning utav kommunens 
allmänna lekplatser, 35 stycken. Resultatet är 
bra och visar att lekplatserna håller en god 
standard. Besiktningen visade att det fanns 
två A-fel som nu är åtgärdade. Det fanns 75 
stycken B-fel som kommer åtgärdas inom ett 
par månader. Det fanns 238 stycken C-fel 
och dessa kommer inte åtgärdas då de ej är 
brådskande.
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tar del av rapporten för 
den årliga besiktningen av lekplatser 2019 
dnr TN 2019/0345. ¢

Besiktning av lekplatser 
Danderyds kommun 2019

Danderyds 
lekplatser håller 

generellt god 
standard enligt ny 

besiktningsrapport.
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I framtiden vill jag jobba på apotek eller som 
sjuksyster.  
Hur är det att ha en arbetscoach? 

– Agnes är jättebra, hennes jobb är 
fantastiskt. Hon hjälpte mig att få den här 
tjänsten, och även att söka jobb på andra 
ställen innan jag visste att jag kunde bli kvar 
här. Jag kan kontakta henne när jag vill.

Åsa håller med. 
– Agnes är en tillgång även för mig som 

arbetsgivare, jag kan maila henne när som och 
vi har uppföljmöten. Matchningen och 
uppföljningen är viktig, avslutar Åsa.

Issam berättar att han även arbetat som 
volontär via välkomstcentret på Socialkontoret. 

– Jag hjälpte alla nyanlända, berättade hur 
det är här och var man kan hitta saker, som var 
man handlar mat, var arbetsförmedlingen ligger 
och hur de hittar till arabiska butiker i 
Stockholm. Jag gick också med i Lions och 
tack vare dem fick jag bostad och de stöttade 
mig med att ta körkort. 
Agnes, vad har gjort att det har gått så bra 
för just Reem och Issam? 

– Det handlar främst om deras härliga 
drivkraft. Är man motiverad och driven kan det 
även kompensera för språkbrister, men det krävs 
att någon ger dem chansen att få visa vad de går 
för, och det har Cilla och Åsa gjort, säger Agnes.

Lina Pennlert som arbetar som näringslivs-
strateg på Danderyds kommun är även hon 
väldigt tacksam för det nära samarbetet 
arbetscoacherna har med näringslivet i 
kommunen. 

– Vi jobbar med att öka servicen och 
samverkan mellan olika aktörer i kommunen och 
nystartsjobben är en del i den satsningen. Vi ser att 
detta är en stor möjlighet för företagen att få en 
extra resurs. Det är bra för företagen, bra för oss i 
kommunen och 
bra för den som 
får nystartsjob-
bet. En 
trippelvinst 
säger, Lina. ¢

DET SÄGER MARTIN Taranger som sedan ett 
år är föreståndare på Fribergagården, en 
mötesplats för ungdomar som funnits på 
samma plats, vid Fribergaskolan och nära 
Mörby centrum, i 55 år.

Det kallas fortfarande för fritidsgård, men i 
övrigt har inte Fribergagården många 
likheter med den verksamhet som bedrevs 
här då, eller ens för 10 år sedan. 

Ungdomarna i Danderyd är målmedvetna 
och studiemotiverade. De har en aktiv fritid 
och ett tajt schema och att försöka locka 
ungdomar genom att säga att de kan 
komma och hänga med kompisar räcker inte 
idag. Det krävs mer än det för att locka 
berättar, Martin Taranger. 

– Vi måste vara lika tydliga som de är, 
med vad vi vill. Därför arrangerar vi minst en 
aktivitet per dag och nya temakvällar hela 
tiden. Vi kan nörda ner oss i alla möjliga 
olika ämnen. De som kommer hit ska känna 
att här kan de utvecklas och lära sig något 
och samtidigt träffa nya kompisar – och ha 
roligt förstås. 

Nyligen arrangerade de en kurs i hur man 
lagar riktigt goda köttbullar från grunden. 
Andra gånger har det varit DJ-kurser, 
spelkvällar, bakskola och zombieparty. Ofta blir 
det då helt nya konstellationer av ungdomar 
som samtalar och lär känna varandra. 

Martin ser Fribergagården som en kreativ 
mötesplats för alla och för honom är det 
viktigt att alla ungdomar som besöker dem 
känner sig sedda och bekräftade.

– Det är fantastiskt med den kontakten som 
vi får med ungdomarna och för mig är det här 
världens underbaraste miljö att jobba i!  

Han berättar att ungdomar ofta kommer 
till honom och de andra 
i personalen för att 
prata förtroligt om olika 
saker som de funderar 
på. Saker som de är 
ledsna, glada eller 
kanske stressade över. 

– Mitt mål är att vi 
alltid ska vara det goda 
alternativet för de här 
ungdomarna. Finns det 
fester och allmänt stök 
som de blir inbjudna till, 
ska de alltid kunna 
känna att de kan tacka 
nej och välja att komma 
till oss istället, säger 
Martin Taranger. ¢

FANTASTISK 
KONTAKT  
PÅ KREATIV 
MÖTESPLATS

VI TRÄFFAR OCH kartlägger varje 
person individuellt för att göra de 
bästa matchningarna ut till arbete 

eller praktik, berättar Agnes Engren som en av 
kommunens tre arbetscoacher. 

– Vi har runt 20 arbetssökande per coach så vi 
har en väldigt bra kännedom om dem alla. Vi får 
träffa människor med olika bakgrund, som har 
det gemensamt att de behöver hjälp att bredda 
sitt kontaktnät och få in en fot någonstans. Och 
det är där vi arbetscoacher kommer in i bilden. 

Agnes berättar att de träffar alltifrån 
nyanlända akademiker eller analfabeter, till 
ungdomar som ska ut i sitt första arbete. Även 
de som varit sjukskrivna eller personer med 
olika funktionsnedsättningar. För att få hjälp av 
en arbetscoach behöver man ha en handläggare på 
Socialkontoret. 
Vad för typ av hjälp får de arbetssökande 
ifrån er?

– Allt möjligt, vi hjälper till med ansöknings-
handlingar, söker jobb, kontaktar arbetsgivare 
och letar efter praktikplatser i de fall det blir 
aktuellt, säger Agnes.

Hon berättar att de flesta matchningar de gör 
blir rätt och bra. De tar reda på arbetsgivarnas 
behov och möjligheter och matchar utifrån den 
arbetssökandes förmågor och önskemål. 

– Många arbetsgivare har vi haft kontakt 
med under flera år och de har tagit emot såväl 

praktikanter för arbetsträning som personer 
som fått anställning.

På frågan om vad som är det bästa med jobbet 
som arbetscoach svarar Agnes:

 – Det bästa är den positiva feedbacken jag får 
från mina klienter. Att vi arbetscoacher får vara 
med och göra skillnad på individ- och samhälls-
nivå känns också fint i hjärtat. 

HON SER SIG och kollegorna som ett socialt smörj- 
medel mellan arbetssökande och arbetsgivaren. 

– Vi samarbetar med många företagare i 
kommunen idag, men är alltid intresserade av 
och i behov av fler. Vår målsättning är att det ska 
vara en win-win! 

Har man som arbetsgivare inte möjlighet att 
anställa så kan en praktik göra stor skillnad. En 
sådan kan ge värdefull språkträning, referenser 
och kontakter berättar Agnes.

– Att ge chansen till någon kan förändra den 
personens liv. Och att den arbetssökande blir en 
del av ett sammanhang och får en meningsfull 
sysselsättning bidrar ju till ett stärkt självförtro-
ende vilket kan vara nog så viktigt i jakten på ett 
arbete, säger Agnes. 

En av de första som nappade på erbjudandet 
var Cilla Collman, rektor på Småbarnsskolan och 
Elevverket. 

– Vi har samlat in saker såsom skor och 
leksaker till flyktingförläggningarna tidigare så 

steget att ta emot en nyanländ kändes naturligt. 
Vi började tänka i de banorna redan när 
flyktingvågen kom 2015, vi ville hjälpa till. 
Reem kom till oss i augusti 2018, berättar Cilla. 

Reem fick först en extratjänst under ett år och 
sedan ett så kallat nystartsjobb som är en viss-
tidsanställning i ett år. Cilla berättar att Reem är 
väldigt omtyckt och har ett härligt driv. 

Reem kom till Sverige i oktober 2015 från 
Irak med sin man och sina tre barn 4, 6 och 9 år. 
Den minsta var inte ens ett år när de flydde från 
sitt hemland. Reem kom i kontakt med en 
arbetscoach för ett år sedan och för henne har 
det varit avgörande för att kunna skapa ett 
nätverk här i Sverige.
Varför ville du arbeta just på en förskola? 

– Jag kände att det vore bra för mig, jag har 

inte jobbat tidigare, men har tre egna barn, 
säger Reem. 

Cilla berättar att Reem varit med från början 
i allt. 

– Innan hon fick kläm på det svenska språket 
blev det huvudvärk vid mötena, men nu förstår 
hon allt. Tricket är att våga prata, man måste 
kunna kommunicera med barnen och Reem 
vågar och lär sig snabbt, säger Cilla. 
Vad har varit det bästa med att få ha Reem 
hos er? 

– Det är berikande på alla sätt, vi lever oftast i 
vår egen lilla bubbla, vi behöver få in fler 
kulturer. Reem vill så mycket och det har varit 
till stor hjälp. Vi har fått en kamrat till.

Och Reem trivs på sin arbetsplats.
– Det här är verkligen bra för mig, jag vill 

glömma allt som varit och bara vara här i 
Sverige. Jag lånar barnböcker och läser hemma 
och så läser jag för barnen på förskolan. 
Kanske läser jag på ett litet annat sätt än de är 
vana vid, men jag läser, ler Reem.

EN ANNAN SOM nappat är Åsa Wiigh, 
konferenschef på Kommunledningskontoret. 

2015 kom Issam, då 21 år, till Sverige ifrån sitt 
hemland Syrien. Han reste hit med en kompis och 
kvar i Syrien blev hans mamma, pappa och sex 
syskon. 2018 kom han till Danderyds kommun. 

– Vi i internservicegruppen kände kärlek vid 
första ögonkontakten med Issam. Det finns inget 
bättre sätt att gynna integrationen i Danderyd än 
detta, säger Åsa. 

– Förståelsen för vårt land och kultur, språket, 
det sociala. Samtidigt får vi ta del av samma ifrån 
honom. Självkänslan man får av att vara med i en 
gemenskap och i ett sammanhang kan vi också 
ge. Detta främjar kommunen, vi behöver lära oss 
mer om andra nationaliteter. Min ambition är att 
Issam ska få ett fast jobb här. Han kan och vill 
mycket och är så mån om att få hjälpa till.
Varför just vaktmästarjobb, Issam? 

– Jag tycker mycket om att hjälpa  
andra, från mitt hjärta – inte för att få tillbaka 
något. 

“Reem vill så  
mycket och är till 
så stor hjälp“

ARBETSCOACHEN AGNES  
ENGREN MATCHADE KOMPETENS 
MED BEHOV OCH SKAPADE ETT AV 
KOMMUNENS NYSTARTSJOBB:

TEMA: OMTANKE

“Vi ser oss som ett socialt smörjmedel  
mellan arbetssökande och arbetsgivaren.“

Agnes jobbar som arbetscoach, Cilla som rektor och Åsa som 
konferenschef. Gemensamt har de goda erfarenheter av nystarts-
jobb. Och för Reem och Issam som nyligen kommit till landet blev 
det en viktig del av deras nya liv i Sverige. 

Reem fick ett 
nystartsjobb på 
Småbarnsskolan.

Isaam arbetar som 
vaktmästare på 
internservice.

ÄR DU FÖRETAGARE OCH VILL VETA MER  
OM NYSTARTSJOBB ELLER ANDRA ANSTÄLLNINGS-
FORMER. GÅ IN PÅ DANDERYD.SE/NYSTARTSJOBB.

Agnes och Reem.

Mer om 
extratjänst/
nystartsjobb
EXTRATJÄNST är en 
anställningsform som är 
subventionerad av staten 
och är riktad till nyanlända 
och långtidsarbetslösa.  
En person som får en 
Extratjänst kan arbeta inom 
offentligt finansierad 
verksamhet till exempel 
sjukvård, skola, äldrevård, 
barn- och funktionshinders-
omsorg. Under 2018 
tillsattes 49 Extratjänster 
via Danderyd kommuns 
arbetscoacher.

NYSTARTSJOBB syftar till 
att stimulera anställning av 
personer som varit utan 
arbete en längre period 
eller är nya i Sverige. Stöd 
för Nystartsjobb lämnas till 
arbetsgivare som anställer 
en person under 
förutsättning att vissa 
angivna villkor är uppfyllda. 

Åsa Wiigh, Cilla Collman och Lina Pennlert.

– Många förknippar fortfarande 
fritidsgården med pingisbord, 
hångelhörna och rökruta. Men 
det är långt därifrån vi är idag!

OM FRIBERGA- 
GÅRDEN:  
Till Fribergagården 
är alla ungdomar i 
Danderyd mellan  
13 -18välkomna fem 
vardagseftermidda-
gar och kvällar i 
veckan, samt 
lördagar. Är du en 
nyfiken förälder? 
Välkommen att titta 
förbi du också. 
Öppettider och 
veckans aktiviteter 
hittar du på 
Instagram  
@fribergagården.

 
TEXT: MARIA FERNSUND FOTO: ERIK SOMNÄS
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HÖSTLOV I  
DANDERYD  

28/10-1/11

28/10

28/10

MÅNDAG 28 OKTOBER KL. 13-16

Serieworkshop  
med Lisa Medin
Workshop med fokus på 
figurteckning, förenklad 
anatomi, ansiktsuttryck, frisyrer 
samt händer och fötter. För barn 
från 10 år. Anmäla dig till  
maria.sewerin@danderyd.se. 
VAR: Danderyds bibliotek i 
Mörby centrum.

Under höstlovet blir  
det full fart på Danderyds  

bibliotek och fritidsgårdar.  
Och på Danderydsgården  

kan du lära dig skriva låtar 
och i Stocksund kan  

du åka skridskor! 

SOPNING OCH UPPTAGNING av löv görs varje 
höst. Några rejäla frostnätter och vindpustar 
behövs för att löven ska lossna och falla från 
träden, sedan startar lövstädningen för 
säsongen. Löven samlas in för att göra 
gatorna säkrare och mer trivsamma. Det är 
också en viktig insats inför vinterns 
halkbekämpning. Det kan vara bra att veta att 
arbetet kan pågå under kvällar och helger. ¢

När börjar 
lövstädningen?

ÅRETS MÖRKA 
MÅNADER är här och 
det är viktigt att 
använda reflexer och 
cykellampor för att synas. 
Kommunens gatubelysning 
består av nästan 10 000 
ljuspunkter som lyser upp din väg 
i mörkret.

Lamporna tänds ungefär en timme 
före solnedgång och släcks en timme 
efter soluppgång. På vissa platser med 
mycket rörelse, t ex Mörby centrum, är 
belysning tänd något längre.

Men varför är det ibland så att vissa 
lampor inte lyser? Det kan bero på att 
det krupit in fukt och väta i belysningska-
blar som har några år på nacken. Då blir 
det driftstörningar. Problemet fasas ut i 
takt med att belysningskablarna byts ut. 
I sin helhet har kommunen ett lågt antal 
driftstörningar till de tusentals lampor 
som nätet består av.

Och själva lamporna fungerar bra. 
Danderyd är en av få kommuner i landet 
som gradvis gått över helt till LED när 
det gäller gatubelysning de senaste 
åren. Skiftet har varit ett steg i ledet att 
öka trafiksäkerheten, minska energiför-
brukningen och sänka driftkostnaderna 
för kommunen. LED-lamporna håller 
nämligen ett antal år; de lyser ungefär 
100 000 timmar längre än de gamla l 
amporna. ¢

Stoppa  
fettpropparna! 
Häll inte ut fett i diskhon. 
Fett stelnar till proppar som skapar stopp i 
avloppet. Läbbigt, men enkelt att undvika. 
Torka ur stekpannan med papper.

Läs mer på  
www.kappala.se/fett

10 000
LED-lampor lyser upp 
mörkret i Danderyd.

Att bära reflex 
är en billig 

livförsäkring.

MÅNDAG 28 OKTOBER OCH 
TISDAG 29 OKTOBER  
KL. 13-18 

Läskiga naglar  
och proffsiga sår 
Lär dig göra en professionell 
sårsminkning och de snyggaste 
halloweennaglarna! För dig som 
är 13-18 år. VAR: Djursholms 
fritidsgård Pavven.

30/10 ONSDAG 30 OKTOBER KL 13-16 

Höstlovspyssel 
Kom och pyssla! Passar barn från  
3 år. Drop-in. VAR: Danderyds 
bibliotek i Mörby centrum.

MÅNDAG 28 OKTOBER  
TILL FREDAG 1 NOVEMBER  
KL 10-14 

Skridskoåkning 
Ishallen på Stockhagens IP  

har öppet för alla som  
vill åka skridskor!

TISDAG 29 OKTOBER KL. 11-16 

Songwriting workshop  
Superchans för dig som är höstlovsledig 
att få coachning, träning och verktyg till att 
börja – eller bli bättre på – att skriva egna 
låtar. Ta med lunchmatsäck.  
VAR: Danderydsgården.

29/10

Drömmer du 
om att bli 
låtskrivare?

FLER TIPS  
OCH MER  

INFORMATION  
FINNS PÅ  

DANDERYD.SE/
HOSTLOV 

Från fritidsgårdarna får du mer 
information via deras Instagram. 

@fribergagarden
@traffpunkten

@pavvendjursholm FO
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därför fått bygga 
fladdermusholkar och lärt 
sig mer om fladdermöss, 
berättar Karin Almén, 
stadsträdgårdsmästare på 
Tekniska kontoret.
Fladdermusen är fridlyst i 

Sverige och en art som är särskilt unik är 
brunlångöra. När kommunen tidigare i år gjorde 
en inventering visade det sig att just den arten 
finns i Danderyd.

– Genom att sätta upp en holk hjälper du 
fladdermössen med sommarbostad och skydd 
eftersom en del av de naturliga bostäderna 
minskat kraftigt. Till exempel för att man tar ner 
stora ihåliga träd, tätar sina vindar och belyser 
fasader, förklarar Karin Almén. ¢

SEDAN SIST

SKÖRDEFESTEN ANORDNADES för fjärde året i 
rad i ett samarbete mellan Danderyds 
kommun, Lärkängens Fritidsträdgård, 
Lillkalmars Odlingsförening och många fler 
lokala föreningar. Tanken med dagen är att 
skapa en mötesplats för alla åldrar med fokus 
på djur- och växtliv, en aktiv livsstil och vårt 
gemensamma kretslopp – från bord till jord. 
Koloniföreningarna erbjöd besökarna 
möjlighet att köpa fika och årets skörd av 
grönsaker och blommor. I kommunens tält 
fanns det också möjlighet att få information 
och svar på frågor om allt från sophämtning, 
cykling och trafiksäkerhet till naturvårdsarbete 
och fritidsaktiviteter i kommunen.

– Det ska vara enkelt att få information och 
service i vår kommun. Detta är ett sätt för oss 

att komma ut i kvarteren och vara 
ännu mer tillgängliga för danderyds-

borna. Vi har haft många givande samtal 
med både barn och vuxna idag, säger 

Helena Eriksson, kommunikatör på 
Tekniska kontoret. 

En populär aktivitet under 
dagen var att bygga 
fladdermusholkar 
tillsammans med Tekniska 
kontoret.
– Allt fler skaffar 

insektshotell vilket är jättepositivt och gör 
stor skillnad. Eftersom många nu har 
kunskap om bin och insektshotell ville vi 
slå ett slag för fladdermusen, en hjälte 

som hamnat lite i skuggan. Besökarna har 

Du är välkommen att kontakta 
oss via webben, över telefon 
eller besöka oss i Mörby 
Centrum på vårt kontaktcenter.

Använd gärna våra e-tjänster. Har du en 
fråga, felanmälan eller vill lämna en 
synpunkt är det enklaste sättet att  
använda våra e-tjänster på  
danderyd.se/felanmalan eller på
danderyd.se/kontaktakommunen.

Ärendet löses ofta direkt samma dag. Är 
det felanmälan skickas det till vår 
entreprenör för åtgärd. Behöver ärendet 
utredas går det direkt till rätt handläggare i 
en förvaltning. Vid ärendets avslut får du 
återkoppling.

RING OSS. Väljer du att ringa på 
huvudnumret i kommunen, 08-568 

SNABBARE HJÄLP VID KONTAKT  
MED DANDERYDS KOMMUN

DANDERYDS
KOMMUN

Solen lyste i kapp med sol- 
rosorna när årets skördefest 
gick av stapeln på Lärkängen 
i mitten av september.

910 00, får du följande valmöjligheter:
ÆFör socialtjänst, äldreomsorg,
funktionshinder och LSS ..................... tryck 1
Æ För parkering, trafik, gata och bygg.... tryck 2
Æ För skola och förskola......................... tryck 3
Æ Söker du en specifik person i kommunen
eller har övriga frågor......................... tryck 4

När är det bäst att ringa?
Vi svarar på huvudnumret varje helgfri vardag 
mellan kl 08-17. Minst kö är det oftast före  
kl. 09.00 på morgonen eller efter kl. 15.00 på 
eftermiddagen.

När du ringer till oss kommer vi att ställa några 
frågor om vad ditt ärende gäller. Detta för att vi 
ska kunna hjälpa dig på bästa sätt. Söker du en 
specifik person ber vi dig välja svarsval 4. Svarar 
personen inte kan du lämna ett röstmeddelan-
de. Beskriv kort ditt ärende, lämna telefon 

nummer och e-postadress så att personen 
kan återkomma till dig. På så vis är det 
enklare för våra handläggare att förbereda 
ditt ärende innan vi kontaktar dig. Ofta är 
handläggarna och cheferna upptagna 
med möten och handläggning av ärenden 
varför vi rekommenderar dig att 
använda e-tjänster.

BESÖK OSS
Du är välkommen att besöka  

oss i Information Danderyd på plan 4 i 
Mörby Centrum.

Öppettider: måndag kl 08-18 samt
tisdag-fredag kl 08-17.

Socialkontoret har sin reception för  
besök på Golfvägen 4 B, ingång från 
utsidan av Mörby Centrum. Öppettider 
måndag-fredag kl 08-16.30.  
Lunchstängt 12-13.

Vi önskar dig en skön höst!

Emma, Linn och Paul 
Färlin: 
– Ja, vi har upptäckt att 
det finns något som 
heter fladdermusholk, 
det visste vi inte innan. 
Förutom att bygga 
holkar har vi hunnit åka 
häst och vagn, fikat och 
provat hinderbanan. 

Bouchra och Isak 
Hernandez: 
– Det är roligt att möta 
barnfamiljer i fler samman-
hang än till exempel 
genom förskolan. Isaks 
favoritaktivitet så här 
långt är hinderbanan.

Caroline, Siri och Liv 
Anderson: 
– Ja, att vi kan laga 
ratatouille av squash. Vi 
har också lärt oss att 
Asterix är en rödskalig 
potatis som håller till 
mars om vi förvarar den 
i vår jordkällare. 

Paula och Lovisa 
Axelsson: 
– Ja, jag har cyklat på 
trafiklekplatsen och lärt 
mig mer om cykling i 
trafiken. Bland annat vad 
de olika vägmärkena 
betyder, berättar Lovisa.

LÄRDE NI  
ER NÅGOT PÅ 

SKÖRDEFESTEN?
Folkfest och fladdermusholkar 
på årets skördefest
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– Nu ska 
du få ett 
hus lilla 
fladder-
mus!

Hinderbanan 
var populär 
under dagen.

Ingen 
skördefest 
utan 
blommor 
och ätbart 
från jorden.

Hej!!


