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Kungörelse Danderyds kommunfullmäktige
Nästa sammanträde äger rum 6 maj
kl 19.00 i Banérsalen på Djursholms slott.
Fullmäktige sammanträder därefter följande dagar:
• 10 juni, kl 19.00, Djursholms slott
• 23 september, kl 19.00, Djursholms slott
• 14 oktober, kl 19.00, Djursholms slott
Föredragningslista och handlingar finns på
www.danderyd.se/kf-handlingar
Allmänheten hälsas välkommen att närvara.
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
Hemsida: www.danderyd.se
Facebook: www.facebook.com/danderydskommun
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Axplock

aktuella ärenden
Byggnadsnämnden
2019-02-21 Dnr BN 2018-001124
Danderyd 3:177
Ansökan om marklov och
bygglov för nybyggnad av ventilationsschakt och ventilationshuv, Mörby
Ärendet
Ansökan avser ventilationsschakt,
teknikutrymme och ventilationshuv
med fasad av rostfri plåt. Arbetena
omfattar utsprängning av ca 200
kubikmeter berg, utschaktning av ca
1000 kubikmeter jord, ledningsomläggningar, dränering, avledning av
grundvatten och installation av VA.
Det planerade ventilationsschaktet med ventilationshuv intill Mörby
centrum, utgör en del av 400 kVelförbindelsen City Link etapp 2 (Anneberg - Skanstull tunnel).

Byggstart för ventilationsschaktet
beräknas kunna ske under kvartal
tre 2021. Förslaget överensstämmer
med detaljplanen.
Av tjänsteutlåtandet, daterat 201902-21, framgår ärendets beslutsunderlag, avgift, lovets giltighetstid, de
villkor som beslutet är förenat med,
och upplysning om huruvida startbesked måste ges innan en åtgärd får
påbörjas.
Beslut
1. Byggnadsnämnden beslutar med
stöd av 9 kap. 30 § plan- och
bygglagen (2010:900) att ge
bygglov för nybyggnad av ventilationsschakt och ventilationshuv.
2. Byggnadsnämnden beslutar
med stöd av 9 kap. 35 § PBL
(2010:900) att ge marklov för
markarbete.
3. För att genomföra åtgärden
krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Stefan Fogelström,
Vinkelgatan 4, 546 32 Karlsborg.

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

Val till Europaparlamentet söndag 26 maj
Söndagen den 26 maj är det val
till Europaparlamentet i Sverige.
Valet till Europaparlamentet är
världens största transnationella
val. Till valet är det ungefär 400
miljoner människor som har
rösträtt.
Rösträtt
Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:
•
•

•

18 år senast på valdagen,
svensk medborgare och är eller
har varit folkbokförd i Sverige,
eller
är medborgare i något av EU:s
medlemsländer, är folkbokförd
i Sverige och har anmält dig till
röstlängden senast den 26 april.

Röstlängden för valet fastställs
den 26 april 2019
Rösträtten bestäms utifrån de uppgifter om folkbokföring som finns i
Skatteverkets register den 26 april
2019. Uppgifterna ligger till grund
för att bli upptagen i röstlängden.

För dig som är svensk
medborgare och folkbokförd i
annat EU-land
Om du är svensk medborgare och
folkbokförd i ett annat EU-land kan
du anmäla dig till röstlängden för val
till Europaparlamentet i det landet.
Finns du upptagen i röstlängden i
ett annat land inom den Europeiska
unionen stryks du från den svenska
röstlängden. Samma regler gäller för
medborgare i andra EU-länder.
För dig som är EU-medborgare
och folkbokförd i Sverige
Inför valet till Europaparlamentet
kan du som är medborgare i ett
EU-land och folkbokförd i Sverige
anmäla eller avanmäla dig till den
svenska röstlängden. Detta gör du
via www.val.se
Mer om rösträtt för EU-medborgare
utan svenskt medborgarskap finner
du på www.val.se
Ditt röstkort
Röstkortet hamnar i brevlådan senast den 8 maj om du har rösträtt
i valet. På röstkortet står ditt tillhö-

rande valdistrikt och vallokal. Ska
du förtidsrösta måste du ta med ditt
röstkort.
Identifikation
För att rösta måste du kunna visa
upp giltig identifikation. Om du inte
har en id-handling kan en annan
person intyga din identitet när du
ska rösta. Den personen måste dock
kunna legitimera sig.
Saknar du röstkort?
Behöver du ett nytt röstkort kan
du få ett nytt genom att kontakta
Valmyndigheten, länsstyrelsen eller
Danderyds kommun.
Valmyndigheten: 010-57 57 000,
Länsstyrelsen: 010-223 11 30 eller
val.stockholm@lansstyrelsen.se
Danderyd: 08-568 910 73.
Valnamnden@danderyd.se
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Förtidsrösta
i Danderyd från
den 8 maj!
Förtidsröstningen till Europaparlamentet startar 8 maj och pågår
till och med den 26 maj.
Du kan förtidsrösta i vilket förtidsröstningslokal du vill i hela
landet. För att rösta i en vallokal
på valdagen måste du rösta i den
vallokal som står på ditt röstkort.
Ska du förtidsrösta? Glöm inte att
ta med en giltig id-handling och
ditt röstkort.
Öppettider förtidsröstningen
Danderyds kommun:
Information Danderyd
Måndag-fredag.....................8-19
Lördag och söndag............. 11-15
Valdagen 26/5.....................8-21
Djursholms Bibliotek
Måndag............................. 13-19
Tisdag............................... 13-17
Onsdag............................. 13-17
Torsdag............................. 13-19
Fredag.............................. 13-17
Lördag.............................. 11-15
Söndag............................ Stängt
Enebybergs bibliotek
Måndag-torsdag................. 13-19
Fredag.............................. 13-16
Lördag.............................. 11-15
Söndag............................ Stängt
Stocksunds bibliotek
Måndag och tisdag.............. 13-17
Onsdag............................. 13-19
Torsdag och fredag............. 13-17
Lördag och söndag............ Stängt
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Förtidsröstning i särskilda lokaler
Söndag 12 maj
09.00-11.00............................................................Annebergsgården
09.00-11.00 ............................................................ Birgittasystrarna
13.00-15.00..........................................................Danderyds sjukhus
13.00-15.00...........................................................Stocksundsgården
13.00-15.00......................................................................Tallgården
Måndag 13 maj
09.00-11.00....................................................... Svalnäs äldreboende

Valdistrikt och vallokaler
Valdistrikt

Lokal

1. Gamla Enebyberg

Brageskolan (matsalen)

2. Sätra äng

Baldersskolan (fritidshem 1)

3. Klingsta

Danderydsgården (stora salen)

4. Kevinge strand - Charlottenberg

Kevingeskolan (matsalen)

5. Kevinge - Mörbyskogen

Fribergaskolan (matsalen)

6. Berga - Rinkeby

Danderydsgården (lilla salen)

7. Mörby

Mörbyskolan (kaféet/matsalen)

8. Nora

Baldersskolan (frtitidshem 2)

9. Anneberg

Brageskolan (matsalen)

10. Norra Djursholm

Norra Åsgårds förskola

11. Mellersta Djursholm

Vasaskolan (matsalen)

12. Djursholm - Ekeby

Ekebyskolan (idrottshallen)

13. Långängen - Tranholmen

Långängsskolan (fritidshem)

14. Stocksund

Idalagården

15. Svalnäs

Svalnässkolan

16. Södra Djursholm

Kornvägens förskola

17. Djursholms Ösby

Ekebyskolan (matsalen)

18. Sikreno

Marina Läroverket (Flaggskeppet)

19. Inverness

Stocksundsskolan (biblioteket)

20. Västra Enebyberg

Träffpunkt Enebyberg
(öppna förskolan)

Mer information
om valet finns
på
Valdistrikt
och
www.danderyd.se/val

vallokaler 2018

Om du behöver hjälp med att rösta

TRAN HOLMEN

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta
dig till en vallokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan
Danderyds kommun ordna med ambulerande röstmottagning. Det innebär att två röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du
befinner dig, för att ta emot din röst.
För att boka ambulerande röstmottagning kontaktar du
Danderyds kommun på telefon: 08-568 910 73 eller
e-post valnamnden@danderyd.se

Danderyds
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Kom och prata vackra cykelturer,
luriga cykelvägar och årets tema säkerhet - med oss.
Har du koll på bromsarna?
Hur sitter hjälmen?
Vi har som vanligt med oss
cykelmekaniker som tittar till din hoj.

Plocka fram cykeln
- nu är det vår!

Detta händer vid Mörby C
kl 11.00 – 16.00 norra delen
• Cykelmekaniker på plats
• Hur fungerar en sopsaltningsmaskin?
• Fråga experter om cykelstråken
• Utse vackraste och värsta cykelturen
• Så långt kommer du på 30 minuter
Dessutom!
Mörby station 7.30 – 9.00:
Goodiebag till alla på cykel.
Danderyds sjukhus 7.30 – 9.00:
Cykelmek och goodiebag till alla på cykel.

Cykeldagen fredag 10 maj
Välkomna till Hamnens dag!
Stocksunds hamn lördag den 25 maj kl. 12‐16

Marina läroverket och Stocksunds båtklubb
bjuder in allmänheten till vår årliga folkfest i Stocksunds hamn.
Ät, drick och njut av våren!
Hamnkrogen har öppet för hungriga och fikasugna.
På hamnplan träffar ni Marina läroverket, Lokalpolisen Danderyd,
Räddningstjänsten, Stocksunds båtklubb, Motorhistoriska Sällskapet,
Museibrandbilen.
Efter kajerna träffar ni Vägverket Färjerederiet, Marina läroverkets skolfartyg,
Sjöpolisen, 4 sjöstridsflottiljen, Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen,
Veteranbåtsföreningen, Skärgårdsstiftelsen mfl.
Se fler aktörer på www.marinalaroverket.se/kalender

Upplev Stocksunds hamns skärgårdsmyller!
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På gång i Danderyd 30/4 - 18/6
• 1 maj kl 11.50

Våren hälsas välkommen på
Eneby torg av Danderyds Blåsorkester. Enebybergs Gårds Förening.

• 2 maj kl 14.00

Lyzzna i Djursholms kapell.
Ingemar von Heijne och en grammofon. Svenska kyrkan i Danderyd.

• 2 maj kl 18.00

Alzheimer café. Svalnäs gästhem.
Anmälan till tel. 08-555 945 00.
Arrangörer Blomsterfonden, Alzheimerfonden och Röda korset, Djursholmskretsen.

• 4 maj kl 13-15

Danderyds Hembygdsförening
bjuder in till Hembygdscafé. Berit
och Einar Nordahl berättar om Båtsmanstorpet i Danderyd. Visningen
börjar cirka 13.30. Kaffe och bullar
till självkostnadspris. Välkommen!

• 8 maj kl 13.00

Medan vi ännu minns.
Minnen från Stocksund. Sällskapet Amorina. Samarrangemang med
Idala seniorträff. Idalagården.

• 11-12 & 18-19 maj
kl 12-16

Du nalkas ljuva sommar.
Öppet på Båtsmanstorpet.
Välkommen till tradition och trevnad. Enebybergsvägen 3. Info 0705
20 29 82. Berit o Einar Nordahl

• 16 maj kl 18.00

De gamla kallbadhusen i Stocksund. Vårvandring till platserna för
de gamla kallbadhusen i Stocksund.
Samling vid Hamnkrogen i Stocksunds hamn. Sällskapet Amorina.

• 18 maj kl 13-16

Vattentornets dag. Öppet hus
i Djursholms Vattentorn. Kl. 14
information om vattentornets historia, tillkomst och funktion, och inte

minst om vad som finns i tornet i
dag. Arrangör: Danderyds arkivförening, Samfundet Djursholms
Forntid och Framtid, STF Stockholm
Nordost.

• 19 maj kl 19.30

När storbandsjazz är som bäst.
Konsert med Johan Stengård Big
Band. Basie, Sinatra, Quincy m.fl.
Den unga sångerskan Clara Folkebo
är gästartist. Danderydsgården.
konsertbiljetter@gmail.com eller i
kassan från kl 18.30. Pris 200 kr

• 27/5-20/6

Tisdag den 30 april bjuds det på
tal, körsång och brasa på tre
platser i kommunen!
Kvarnparken kl 19.00
Arrangör:
Danderyds hembygdsförening.
Germaniaängen kl 19.30
Arrangör:
Djursholms Forntid och framtid.
Svanholmsparken kl 20.30
Arrangör: Sällskapet Amorina.

Akvareller och oljor av Gunilla
Tuvin på Enebybergs bibliotek.

• 6 juni kl 16.00

Nationaldagsfirande i Cedergrenska Parken. Konsert av Danderyds Blåsorkester. Tag med picknickkorg!

• 7-9 juni

Stockholm harpa-festival. En annorlunda festival med fokus på jazz,
folk- och världsmusik! Konserter,
workshops, intressanta föreläsningar
och prova-på-harpa för alla. Provapå även för barn med särskilda behov. Danderydsgården, Noragårdsvägen 27, Danderyd. Mer info om
biljetter och program via Danderyds
kulturskolas hemsida:
www.danderyd.se/kulturskolan

• 17 och 18 juni kl 13-16

Ta chansen att utveckla ditt skrivande tillsammans med andra.
Skrivarkurs för barn 9-12 år med
barnboksförfattaren Elin Lindell. Elin
Lindell har bl.a. skrivit böckerna om
Hjördis och Iris Karlssons värsta
sommar och är just nu aktuell med
boken Den där Jonny Jonsson Johnson. Gratis men du måste anmäla
dig. Max 15 deltagre. Anmälan till
emma.andersson@danderyd.se
Arrangör: Sällskapet Amorina.

Fira Nationaldagen
vid Djursholms slott!
Torsdag 6 juni
kl. 16.30 – 18.00.
Musik, sång, tal,
uppvisning av
Enebybergsgymnasterna m.m.
Utdelning av diplom till årets
kulturstipendiater.
Cafeteria.
Välkomna!
Danderyds kommun

Skicka dina evenemangstips till pagang@danderyd.se
Läs mer på www.danderyd.se/pagang

Danderyds
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Vill du engagera dig
för integrationen i
Danderyd?

Anhörigstöd i Danderyds kommun
Anhörigcafé
3 maj kl. 13-15 i samarbete med Svenska kyrkan på
Andrum i Mörby centrum, plan 5 (uppgång vårdcentralen).

Bli volontär i vårt
välkomstcenter för nyanlända!

Läs mer på
www.danderyd.se/anhorigstod

Bad och simskola

Kvarnparksbadet
öppnar 25 maj
Välkommen till en ny säsong med bad i
tempererade bassänger, pingis,
märkestagningsdagar,samt en trevlig
uteservering!

I arbetet som volontär svarar du
på allmänna frågor från nyanlända
som besöker centret, du tipsar om
fritidsaktiviteter och informerar om
föreningar och aktuella händelser i
kommunen.
Välkommen att göra skillnad!
Kontakta integrationsutvecklare
Camilla Jansson för mer information
och anmälan:
camilla.jansson@danderyd.se

Boka plats i vår mycket uppskattade
simskola på badets hemsida.
www.kvarnparksbadet.org
Noragårdsvägen 29a, Danderyd

Marina läroverket i Danderyd
Prova‐på‐dag

torsdag den 2 maj kl. ca 9.30‐15.00
Lärare och elever bjuder in intresserade elever i åk9
att följa undervisningen under en hel dag.
Häng med och se hur vi har det på våra lektioner och hur
det funkar på Marina läroverket.
Till Prova‐på‐dagen behövs en
föranmälan. Se KALENDER på vår hemsida

Öppet hus

Inför omvalet till gymnasieskolan

torsdag den 2 maj
kl 17.00 – 19.30

Prova vår hemlagade skolmat på Hamnkrogen
öppet kl 16.30 – 18.30 (50kr)

Välkomna!
www.marinalaroverket.se
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