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Föredragningslista och handlingar finns på
www.danderyd.se/kf-handlingar

Mötena kan avlyssnas direkt och i efterhand via kommunens
hemsida www.danderyd.se/webbsandning

Danderyds kommun

Postadress: Djursholms slott, Box 66, 182 05 Djursholm
Besöksadress: Djursholms slott, Banérvägen 6
Telefon: 08-568 910 00
E-post: kommunen@danderyd.se
För kommunens öppettider se www.danderyd.se/kontakt
Hemsida: www.danderyd.se
Facebook: www.facebook.com/danderydskommun

Axplock

aktuella ärenden

Tekniska nämnden 2019-01-23
TN § 10 2018/0560
Upphandling,
konstruktionsbyggnader/broar
Ärende
Tekniska kontoret har låtit konsultbolaget ÅF upprätta en ny drift- och
underhållsplan för Danderyds konstruktionsbyggnader (broar), i den
framgår det att byte av tätskikt samt
renoveringar behövs på tre broar i

närtid. En tidig projektkalkyl är utförd som visar på kostnader om 18,5
mnkr. Upphandling av renovering/
tätskiktsbyte av tre broar föreslås.
Vendevägen över E18 byggd 1975,
Vendevägen över Föreningsvägen
byggd 1975 och Fribergabron, gångoch cykelväg över E18 byggd 1970.
Beslut
1. Tekniska nämnden ger tekniska
kontoret i uppdrag att påbörja
upphandling av byte av tätskikt
samt renovering av broarna Vendevägen över E18, Vendevägen
över Föreningsvägen och Fribergabron över E18.
2.

3.

Tekniska nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att
kommunstyrelsen ger tekniska
nämnden i uppdrag att genomföra investeringsprojektet enligt
tjänstutlåtande TN 2018/0560.
Efter slutförd upphandling får
kontrakt först skrivas efter taget
investeringsbeslut i Kommunfullmäktige.

Kommunens handlingar
och protokoll publiceras
löpande på
www.danderyd.se/
handlingarprotokoll

Snabbare hjälp vid kontakt
med Danderyds kommun
Under februari kommer vi att förbättra möjligheten för dig att få
snabbare svar när du ringer till Danderyds kommuns huvudnummer
08-568 910 00.
Du
•
•
•
•
•

får följande fem valmöjligheter:
För socialtjänsten, äldreomsorg, funktionshinder och LSS........... tryck
För parkering, trafik, gator och bygg........................................ tryck
För skola och förskola............................................................ tryck
Söker du en specifik person i kommunen eller har övriga frågor...... tryck
Vill du ha valen upplästa igen................................................. tryck

1
2
3
4
5

Du är också välkommen att kontakta oss digitalt
Felanmälan gör du enklast via kommunens webbplats
www.danderyd.se/felanmalan
Vill du ha svar på en fråga kan du kan du enkelt skicka den till
www.danderyd.se/kontaktakommunen
När är det bäst att ringa?
Oftast är det kortast kötid före kl. 09.00 och efter kl. 15.00.
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 röstmeddelande. Beskriv kort ditt ärende, lämna telefonnummer och epostadress så att personen kan återkomma till dig. På så vis är det enklare
för våra handläggare att förbereda ditt ärende innan de kontaktar dig.

Danderyds
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Hanna Bocander
kommunstyrelsens nya ordförande
tik. Jag har varit engagerad i moderaterna i Danderyd i tio år och suttit i
utbildningsnämnden, socialnämnden
och socialutskottet, i fullmäktige de
senaste åtta åren och i kommunstyrelsen de senaste fyra åren och nu
får jag alltså leda kommunstyrelsen.
Ser du några särskilda utmaningar i ditt arbete som KSO?
– Ja, kommunens ekonomi är en utmaning och en av mina huvudpunkter som jag kommer att börja med.

Välkommen Hanna!
Hur känns det?
– Det känns väldigt roligt och det
är ett stort förtroende och en stor
möjlighet att få leda kommunen de
kommande fyra åren.
Berätta lite om dig själv!
– Jag bor nära Mörby centrum i ett
område som heter Klingsta med min
man och våra tre barn. Tidigare har
jag arbetat som marknadschef i ett
privat bolag, så det känns annorlunda, roligt och lite pirrigt att få göra
det som tidigare var min fritidssysselsättning på heltid, nämligen poli-

Den styrande koalitionen har
tagit fram en ny politisk plattform. Vilka områden har ni valt
att fokusera på under de kommande fyra åren?
– Det är ju våra kärnverksamheter skola och äldreomsorg. Men det
är också trygghetsfrågan som vi
tycker är väldigt viktig och där har
vi förslag om att öka den polisiära
närvaron i kommunen och se över
möjligheten att få sätta upp tryghetskamoror vid platser som upplevs som otrygga. Vi vill även bygga
äldreboende och värna trädgårdsstaden. Det finns utmaningar i hur man
har kommunicerat och byggt tidigare, och Danderydsborna har uttryckt
ett behov att få vara med tidigare i

en dialog med kommunen och med
oss politiker och där har vi lyssnat.
Denna dialog är mitt andra fokus efter ekonomin.
Vad ser du särskilt fram
emot att få förverkliga under
mandatperioden?
– Dels är det att få Danderydsbornas vilja känd för oss inom politiken
vad gäller E18 och kunna fatta beslut om hur vi ska kunna gå vidare
med det. En annan sak jag verkligen ser fram emot är att vi ska få
ett särskilt boende och ett korttidsboende för våra äldre.
Hur skulle du beskriva
ditt ledarskap?
– Jag tycker om att leda genom
andra och se andra människor växa
i sina roller. Sen är jag inte heller
rädd för att omge mig med människor som är bättre än jag själv är,
det tror jag utvecklar mig och gör
mig till en bättre ledare.
– Jag ser fram emot att leda kommunstyrelsen och att få ha en nära relation
och dialog med Danderydsborna.
Se Hanna Bocanders filmintervju på
danderyd.se

Nyfiken på solenergi?
Solseminarium

- för BRF och flerfamiljshus
Är er bostadsrättsförening intresserad av att producera er
egen el? Är ni nyfikna på solceller som alternativ men vill
ha mer koll på vad det innebär?

Datum

Tisdag, 19 februari

Tid

Minimässa och fika från kl 18.00
Seminarium med start kl 18.30

Välkommen till en kostnadsfri temakväll med fokus på solenergi
för bostadsrättsföreningar och flerfamiljshus!

Plats

Aulan Fribergaskolan
Mörbyhöjden 24, Danderyd, 5 minuters
promenad från Mörby C

•
•
•
•

Seminarium om solceller - från idé till färdig anläggning
Minimässa med leverantörer
Fråga en opartisk rådgivare
Vi bjuder på fika

DANDERYDS
KOMMUN
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Läs mer och anmäl dig på
danderyd.se/solseminarium

Detta händer under våren 2019

MARINA LÄROVERKET

MAJ

2 maj ‐ Prova på‐dag för dig som går i åk9

Under en hel dag (kl 09.30‐ ca 15.00) har du chans att besöka skolan och det program du är
intresserad av att söka till. Till denna dag behövs en anmälan, se Kalender på hemsidan

2 maj ‐ Öppet hus kl 17‐19.30

Den här kvällen är för er som inte kunde komma på Prova på‐dagen och föräldrar som
vill se skolan innan omvalet till gymnasiet är gjort. Denna kväll kan du även prova vår
hemlagade skolmat på Hamnkrogen för 50 kr (kl 16.30‐18.30)

25 maj ‐ Hamnens dag kl 12‐16

Marina läroverket och Stocksunds båtklubb bjuder in alla intresserade till den årliga
folkfesten i Stocksunds hamn. Den kustnära sjöfarten samlas i hamnen för att slå ett slag för
sjösäkerheten! Gå ombord i skolans egna och de gästande fartygen.
Ät, drick och njut av våren!

JUNI

4 juni ‐ Älva kommer hem kl 13.00

Skolsegelfartyget Älva kommer hem till Stocksunds hamn
efter att ha varit till havs sedan den 22 augusti 2018.
Klass MB17b seglar den sista etappen från Brügge
till Stocksund

5 juni – Studentutspring kl 14.00

Välkomna till Stocksunds hamn för
Marina läroverkets traditionella Studentutspring!

JUNI/JULI på skolans ö, Idskär
26 juni ‐ 6 juli ‐ Skärgårdsläger

Sommarläger för ungdomar som slutar åk7 och 8
Läs mer på www.marinalaroverket.se/skargardslager

Läs mer på www.marinalaroverket.se
Danderyds
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Rösta: Vilket gungdjur ska få
flytta in på Vilans väg?
pingisbord och en asfalterad slinga
att cykla runt på. Men lekutrustningen har några år på nacken och
därför är det nu dags att rusta upp
lekplatsen och inspirera till ännu
mera lek.
Under våren och sommaren ska
lekplatsen vid Vilans väg rustas
upp. Nu vill Tekniska kontoret ha
hjälp från kommunens yngre lekexperter att välja ut vilket gungdjur som ska få bo på lekplatsen.
Lekplatsen har idag en större grönyta för lek och bus. Här finns också
gungor, sandlåda, picknickbord,

– Lekplatsen kommer att få en ny
klätterställning med rutschkana att
swischa ner för. Vi anlägger också en
större sandlåda med en grävskopa
för barnen att skapa stordåd med.
På lekplatsen ska också ett gungdjur flytta in. Vi har några olika att
välja mellan och vill därför gärna ha
barnens hjälp att välja vilket djur de
skulle vilja gunga på, säger Carina

Lejon Dahlbom, park- och gatuingenjör på Tekniska kontoret.
Rösta på webben
På danderyd.se/gungdjur2019 kan
barn, med hjälp av en vuxen, nu
rösta på ett av fem olika gungdjur;
björnen, hästen, renen, räven och
ett mer urtida djur nämligen en dinosaurie. Det gungdjur som får flest
röster kommer sedan att flytta in på
lekplatsen under 2019. Omröstningen är öppen för barn upp till 10 år
och pågår fram till den 28 februari.
Läs mer: danderyd.se/gungdjur2019
Foto: lekofritid.se

Onsdag 20 februari
kl 19.00

Musik på
Djursholms slott
Sopranen Erika Sunnegårdh &
pianisten Mårten Landström

Feriearbete 2019
Du som bor och är skriven i Danderyds kommun och som är född 2001,
2002 eller 2003 och som avslutar 9:e klass VT 2019 eller går 1-2:a året på
gymnasium, är välkommen att söka feriearbete under sommaren via Danderyds kommun.
Feriearbetet består av tre perioder som omfattas av tre sammanhängande
veckor. Period 1: 17/6-5/7. Period 2: 8/7-26/7. Period 3: 29/7-16/8. Ferieplatserna fördelas via lottning. Du kan ansöka om feriearbete 11/2 – 4/3.
Läs mer på www.danderyd.se/feriearbete
Välkommen att söka feriearbete i Danderyds kommun!

Förvaltning har bytt namn
Den förvaltning inom Danderyds kommun som hanterar verksamheter inom skola, förskola, fritid och kultur heter från och med den
1 januari Bildningsförvaltningen.
Förvaltningen inkluderade tidigare de kommunala verksamheterna inom
vård och omsorg, men dessa hör sedan årsskiftet rent organisatoriskt till
Socialkontoret. I och med det förvandlades Bildnings- och omsorgsförvaltningen till Bildningsförvaltningen, kort och gott. Inga övriga organisatoriska förändringar inom verksamheterna har skett.
6

Danderyds

Konserten gästas av sångerskan
och kulturstipendiaten
Astrid Montén, 19 år.
Vi bjuder på fika från 18:30.
Arr: Danderyds kommun.
Pris vuxna 100 kr, under 18 år fri
entré. Biljetter www.tickster.com

Välkommen!

På gång i Danderyd 19/2 - 3/4
• 11/2 - 7/3

Berättelser ur en hand. Barn med
olika bakgrund och erfarenhet har
fått skapa berättelser genom att forma sina händer som sedan gjutits av
i gips. Utställning med Iryna Hauska
på Enebybergs bibliotek.

• Tis 19/2 kl 19.00

Möt journalisten och författaren
Bosse Lindquist, aktuell med en
bok om Macchiarini-affären. Inträde:
100 kr, för medlemmar 50 kr. Träffpunkt Enebyberg.

• Ons 20/2 kl 09.30

Kulturfrukost. Sten Niklasson
berättar om Peggy Guggenheim.
Frukost: 20 kr/person. Anmälan
08-568 911 92 eller djursholms.
bibliotek@danderyd.se. Djursholms
bibliotek.

• Lör 23/2 kl 15.00

Tesalong. En utställning med
gamla vykort från Stocksund.
Hans Magnusson i samtal med Jan
Falk. Arr. Amorina. Stocksunds bibliotek.

• Lör 2/3 13.00–16.00

Danderyds hembygdsförenings
hembygdscafé. Siv Orrhanse berättar om ålderdomshemmet Solgården och när hennes pappa bodde
där. Visning cirka 13.30. Fika till
självkostnadspris. Hästhagsvägen 7,
Danderyd.

Sök kulturstipendium!
Är du riktigt duktig på till exempel
musik, dans, konst, teater eller
foto? Går du i åk 7-9 i grundskolan eller 1-3 på gymnasiet?
Då kan du ansöka om ett
kulturstipendium!
Läs mer på
danderyd.se/stipendier

• Mån 4/3 kl 19.30

Kristoffer Leandoer berättar om
Simone de Beauvoir. Föredrag i
samband med Djursholmsbibliotekets vänners årsmöte. Bilj. medl.
Från 23/2. Pris 50 kr för ickemedlem. Djursholms bibliotek.

• Tis 5/3 kl 17.00

Bokexpert Ellen Skarp från
Helsingborg berättar engagerat
och med stor kunskap om aktuella
böcker. Danderyds bibliotek.

• 9/3-29/3

Naturens färger. Konstutställning
med Barbro Stuube på Enebybergs
bibliotek.

• Ons 13/3 kl 09.30

Kulturfrukost: Kristina Öström
om släkten Bernadottes ursprung. Frukost: 20 kr/person.
Anmälan: djursholms.bibliotek@
danderyd.se eller 08 568 911 92.
Djursholms bibliotek.

• Ons 3/4 18.30

Varvetmilen Danderyd 2019.
Utmana dig själv på en flack och
snabb bana! Arr. Enebybergs IF Löpsektion tillsammans med Göteborgsvarvet. Läs mer och anmäl dig på
www.goteborgsvarvet.se

Sportlovstips!
För dig som är hemma under
sportlovet finns en hel del
aktiviteter att välja mellan.
Både lugna och aktiva, inne
och ute.

Åk skridskor

Det finns många fina möjligheter
att åka skridskor, både på naturis
och på konstfrusen is. Öppettider
för ishallarna hittar du på www.
danderyd.se/skridskor. Det senaste om isläget finns att läsa på
www.danderyd.se/israpporter

Åk skidor

Så snart det finns ett tillräckligt
tjockt snötäcke läggs det spår på
flera olika ställen i kommunen.
Sidan www.danderyd.se/skidspar
ger dig koll på var det finns spår
just nu.

Pyssla och läs

Kommunens fyra bibliotek har öppet som vanligt och bjuder bland
annat på pyssel och sagostund.
Mer information om vad som händer och när finns att läsa på www.
danderyd.se/bibliotek.

Bada och lek

Mörbybadet bjuder in till bad och
lek för hela familjen, bland annat en rolig hinderbana (lördag till
tisdag). Kvällsöppet till 20.30 på
tisdagar, torsdagar och fredagar.

Ännu mer…

DANDERYDS FILMSTUDIO
•

14/2PROGRAM
JaquesFÖR VÅREN 2016
– havets utforskare
21/2 Pianot
7/3 Bergman – ett år, ett liv

Gamla och nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till vår studio i vår!
Vi hoppas att visningsprogrammet skall upplevas som intressant och spännande. Inledningsfilmen, den uppmärksammade skildringen av Ingrid Bergmans liv har önskats av många. Den ryska filmen ”Leviatan” som utspelar
sig vid norra ishavets stränder har fått internationella filmpriser. Klassikern
”Airport” ger en roande bild av kaoset på en flygplats...
Filmerna visas i Danderyds Gymnasium på torsdagar kl. 1900, och visningarna sker med stöd av kommunen.

•
•

Medlemsavgift. Läs mer på
Terminskortet kostar 200 kr. och gäller för alla visningarna.
Inga enstaka biljetter säljs.
www.danderydsfilmstudio.se

Köp terminskort genom inbetalning till vårt plusgirokonto 66 73 95-8, helst

10 dagar före ditt första besök. Glöm inte att ange ditt för- och efternamn,
Filmerna
visas i aulan på
adress och e-mailadress i samband med betalningen (texta!). Den första
gången du kommer efter betalningen får du då medlemskortet.
Danderyds
gymnasium
kl 19.00.
Vår hemsida www.danderydsfilmstudio.se
innehåller
bl.a. programmet
och information om studion. Du kan också få programmet med e-post. Uppge adress till inger@bielke.se. För mer information, ring Sebastian Conradi
755 85 23 eller Bengt-O. Persson 755 99 68.

Torsd. 4/2

JAG ÄR INGRID

Fler tips på aktiviteter, utställDUVA SATT PÅ föreläsningar
EN GREN OCH
ningar,ENkonserter,
FUNDERADE PÅ TILLVARON
(Sverige 2014)
101 min.
och annat
finns
alltid att ta del av
Regi: Roy Andersson. I rollerna: Holger Andersson,
via kalendern
På gång
som nås på
Nils Westblom, Charlotta
Larsson m.fl.
Livsfilosofi.
Roy Anderssons senaste film har blivit mycket uppskattad av
www.danderyd.se/pagang.
kritikerna och prisbelönats vid flera tillfällen. Vi får som i hans tidigare filmer
Torsd. 11/2

möta många udda existenser och miljöer, denna gång t. ex. två kringresande försäljare som har stora svårigheter. En kommentator har liknat Anderssons perspektiv på tillvaron med en högt sittande duvas.

Torsd 18/2

KVINNA I GULD

(USA/UK) 109 min
Regi: Simon Curtis. I rollerna: Helen Mirren,
Ryan Reynolds, Daniel Brüel m.fl.

Stulna tavlor. Maria Altman är en österrikisk judisk kvinna, vars familj under
kriget har berövats många av målarkonstens mästerverk, bl. a. en tavla av
Gustav Klimt, på grund av stöld av nazisterna. Vi får följa hennes dramatiska kamp för att få tillbaka tavlorna.

Torsd. 25/2

MIMI OCH GRIGRIS

2013) 101 min
(Sverige 2015) 114till
min.
Skicka dina evenemangstips
pagang@danderyd.se(Fra/Tchad
Regi: Mahamat-Saleh Haroun. I rollerna: Soleymane Démé
Regi: Stig Björkman. I rollerna: Ingrid Bergman, Isabella
Anais Monory, Cyril Guei m.fl.
och Roberto Rosselini, Pia Lindström m.fl.
Läs mer på
www.danderyd.se/pagang Skicklig dansare. Grigris är 25 år och trots en polioskada är han en uppStorstjärna i närbild. Stig Björkman har gjort ett uppmärksammat porträtt
av vår mest berömda filmstjärna genom tiderna (3 Oscar). Berättelsen bygger till stor del på Ingrids egna kortfilmer, hon var en hängiven filmare. Trots
att Ingrid var borta från sina barn i långa perioder, berättar de i intervju om
sin stora kärlek och beundran för sin charmiga mamma.

skattad dansare på nattklubbar i Tchad. Han träffar Mimi och de båda blir
ett par. När pappan blir sjuk tvingas han skaffa pengar till vård, och börjar
smuggla bensin med en liga. Det uppstår en konfllikt och Grigris måste fly.
Han jagas, och jakten får en en magnifik avslutning som man sent glömmer.

Danderyds
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Världsklass Danderyd

Mässa i Mörby centrum
11 april kl 11.00 - 17.00
Här samlas kommun, företagare, affärsidkare och
entreprenörer till en gemensam mässa.
För mer information om mässan och för dig som vill delta:

www.foretagsmassandanderyd.se
Företagsmässan är ett samprojekt mellan

Danderyds kommun och Företagarna Danderyd

Öppet cafe
för anhörigvårdare
Anhörigcafé i samarbete
med Svenska kyrkan på
Andrum i Mörby centrum, plan 5 (uppgång
vårdcentralen). 1 mars
kl. 13-15.
Samtalsträffar för anhöriga till
personer med demenssjukdom.
Anmälan till Catherine Berglund
tel 568 911 19.
Läs mer på
www.danderyd.se/
anhorigstod
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KOMPISBYRÅN DANDERYD

VILL DU ELLER DIN FAMILJ
TRÄFFA NYA VÄNNER I
DANDERYD?
Anmäl dig på
Kompisbyran.se/danderyd
DANDERYD@KOMPISBYRAN.SE
WWW.KOMPISBYRAN.SE/DANDERYD

Tillsammans vill vi öka gemenskapen mellan nya och
etablerade Danderydsbor genom ett enkelt och roligt möte!
8
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Jobba som röstmottagare i valet till
Europarlamentet!
Danderyds kommuns valnämnd söker nu röstmottagare inför valet till
Europaparlamentet.
Att vara röstmottagaren är en viktig
del i den demokratiska processen.
Röstmottagare medverkar till att
valet genomförs korrekt, tryggt och
säkert. Som röstmottagare ansvarar
du för att väljares röster hanteras
på rätt sätt, håller ordning i lokalen,
visar väljare rätt och mycket mer.
Valdagen är den 26 maj 2019 och
förtidsröstningen startar den 8 maj
och pågår varje dag till och med den
26 maj 2019. Du kan anmäla intresse till att vara röstmottagare för
förtidsröstningen eller på valdagen.
För att vara röstmottagare ser vi
gärna att du är organiserad, serviceinriktad och är över 18 år gammal. Du behöver inte vara bofast i
kommunen. För arbetet på valdagen
utgår ett arvode och ersättning för
förtidsröstningen sker genom timlön.
Intresserad?
Gå in på danderyd.se/europaparlamentet och anmäl ditt intresse.
Vid frågor kontakta valnamnden@
danderyd.se

