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Tips till företagare: 
DET HÄNDER 
UNDER 2021

Ny ungdomspodd: 
"DET DU INTE VÅGAR 
FRÅGA DIN MAMMA"

Nya seniorsidan:  
FÖR DIG SOM GILLAR 
TRÄNING, KULTUR & 

EVENEMNG

TEMA:

Sportlovstips
Hemma vecka 9?

Vi hämtar ditt miljöfarliga avfall

    100 år med 
allmän och lika rösträtt!
Jubileum

Returkassen

Danderyds invånare
ar mer nojda med kommunen 

Vi följer med Svetlana Lagercrantz (på bilden) och de andra 
glada åretruntbadarna i Stocksund när de tar ett iskallt dopp...

Vinterbad
ALLTID 

UPPDATERAD 
INFORMATION PÅ

#1, 2021 • TIPS, INFORMATION 
OCH INSPIRATION FÖR DIG SOM 
BOR I DANDERYDS KOMMUN
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I ÅR ÄR DET 100 ÅR sedan Sveriges 
riksdag fattade det slutliga beslutet om 
allmän och lika rösträtt. Detta firas över 
hela landet och givetvis ska det också 
uppmärksammas i Danderyd. Jag ser fram 
emot att tillsammans med alla danderydsbor 
få högtidlighålla detta viktiga jubileum. 
Som en del av Danderyds demokratijubi-
leum kommer kommunen att inrätta ett 
minnesmärke i form av en ny park. 
Namnet blir Anna Whitlocks park efter 
rösträttspionjären, pedagogen och 
danderydsbon Anna Whitlock. LÄS MER 
OM JUBILEET OCH PARKEN PÅ SIDAN 8.

En annan händelse som också är värd att 
uppmärksamma är att Danderyd i år firar 
50 år som en kommun. Vid kommunre-
formen 1971 slogs Danderyds köping och 
Djursholms stad samman och Danderyds 
kommun bildades. Grattis till oss!

Jag ser fram emot att träffa er under fest-
liga former när vi alla tagit del av vaccinet, 
då finns det ännu fler skäl att fira! ¢

Kommunstyrelsens ordförande (M)

DANDERYDS AKTUELLT GES UT AV KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN PÅ 
Danderyds kommun: 08-568 910 00, danderydsaktuellt@danderyd.se
Ansvarig utgivare: Jan-Erik Alenbrand, Grafisk form: Karolina Höjer 

Redaktion: Susanna Abramowicz, Malin Enmark, Helena Eriksson, Kristina Fischer, Eva-Lotta 
Hallberg, Frida Kjellman Tryck: Tryckt på miljövänligt papper av Stockholms Lito Grafiska, Danderyd 
Nästa nummer kommer ut den15 april Manusstopp den 25 februari.
 

DANDERYDS
KOMMUN

 - Det är förstås glädjande att få ett kvitto 
på att vårt arbete för Danderydsborna ger 
resultat. Vi har höjt resultatet inom samtliga 
områden från förra året och vi har dessutom 
högre snittvärde än de andra deltagande 
kommunerna, säger Hanna Bocander, 
kommunstyrelsens ordförande. 

– Vi ser med stor glädje att vi exempelvis 
höjt betygsindex en bra bit över rikssnittet 
inom Socialnämndens båda verksamhets-
områden, utsatta personer och äldreom-
sorg, säger Carina Erlandsson, ordförande i 
socialnämnden i Danderyd (M).

– Vi strävar ständigt efter att utveckla och 
förbättra upplevelsen av kommunens 
service och tjänster. Det är glädjande att vi 
höjt vårt resultat, samtidigt som vi haft 
utmaningar med pandemin och ekonomiska 
effektiviseringar. Vi kommer att analysera 
resultatet och arbeta vidare med underlaget 
i våra verksamheter, säger Johan Lindberg, 
kommundirektör i Danderyd. 

Undersökningen visar att 81 procent kan 
rekommendera andra att flytta till 
kommunen, 60 procent av kommuninvånar-
na är nöjda med kommunens verksamheter 
och 42 procent är nöjda med möjligheten 
till insyn och inflytande. 

UNDERSÖKNINGENS TRE DELAR 
Undersökningen innehåller tre delar med 
varsitt helhetsbetyg, det vill säga index, som 
mäts med tre specifika frågor. 

VI HAR NU FÅTT och börjat analysera 
resultatet av SCB:s årliga medborgarunder-
sökning. Trots pandemi och de effektivise-
ringar som verksamheterna ställts inför 
visar resultatet att Danderyds invånare är 
mer nöjda med kommunen samt med den 
kommunala servicen jämfört med före-
gående år. Extra glädjande är att ökningen
visar på en uppgång inom alla tre delar 
undersökningen mäter; något jag ser som 
ett kvitto på att vi är på rätt väg! LÄS MER 
OM UNDERSÖKNINGEN PÅ DANDERYD.SE

Pandemin fortsätter att prägla tillvaron för 
oss alla. Jag är stolt över våra medarbetare 

Vi är på rätt väg!

I år ska vi fira! 

som tagit stort ansvar och sett till att våra 
verksamheter inte bara fungerar utan 
fortsätter att utvecklas. För även om pande- 
min sliter på organisationen märker jag 
också hur samverkan hittar nya vägar och 
arbetssätt förbättras.

I skrivande stund har vintern anlänt till vår 
del av landet. Passa på att ta del av Danderyds 
rika utbud av coronasäkra vinteraktiviteter 
som ni kan läsa mer om i detta nummer. ¢ 

Bästa hälsningar

Vänliga hälsningar

, Kommundirektör

Läget förändras ständigt…
Under den pågående pandemin förändras läget och förutsättningarna ofta.  
Från det att den här tidningens innehåll görs klart, till dess att den landar i 
brevlådorna går det ett antal veckor. Vi ber dig därför ha överseende med att 
saker kan ha förändrats sedan artiklarna skrevs. Se till att alltid hålla dig uppdaterad 
kring covid-19-läget via folkhalsomyndigheten.se, 1177.se och danderyd.se. 

Trevlig lasning!

Träffa dina
nämndordföranden 
 
Hur vill du att kommunen ska 
utvecklas? Har du förslag på hur 
kommunen kan utföra sina service-
tjänster på ett ännu bättre sätt?
Nu i dessa pandemitider erbjuder den 
politiska majoriteten dig möjligheter att 
boka in ett digitalt möte för politiska 
samtal med respektive nämndordförande. 

Välkommen till kommunens hemsida på 
danderyd.se/namndordforandesamtal. 
Där kan du nu enkelt boka ett digitalt 
politiskt samtal (10 min) i Teams med 
den nämndordförande som har hand 
om den verksamhet i kommunen som 
du vill prata om. 

VÄL MÖTT HÄLSAR 
DEN POLITISKA MAJORITETEN!

Nöjd-Region-Index handlar om frågor om 
kommunen som en plats att bo och leva på. 
Danderyd fick 75, vilket är det näst högsta 
värdet bland samtliga medverkande 
kommuner i undersökningen där det högsta 
värdet var 79 och medel för samtliga 
kommuner uppgick till 60.  

Nöjd-Medborgar-Index, som handlar om 
frågor om kommunens verksamheter. 
Danderyds resultat var 60 som kan jämföras 
med ett medel på 55 för övriga kommuner. 

Nöjd-Inflytande-Index, som handlar om 
invånarnas inflytande över kommunala 
beslut och verksamheter. Danderyd fick  
42 som kan jämföras med medelvärde på 
40 för övriga kommuner. 

OM MÄTNINGEN 
SCB:s medborgarundersökning är en 
attitydundersökning och ska inte förväxlas 
med en brukarundersökning. Det innebär 
att undersökningen mäter attityder snarare 
än erfarenheter av kommunen och dess 
verksamheter. Enkäten har skickats ut till ett 
urval på 1200 kommuninvånare. Av dem har 
553 personer valt att besvara enkäten, vilket 
innebär en svarsfrekvens på 47 procent. 
Totalt har 100 av Sveriges 290 kommuner 
valt att delta i undersökningen 2020. 

Danderyds kommun deltar i flertalet 
mätningar för att följa upp hur kommunens 
arbete uppfattas. ¢

Danderyds  
kommunfullmäktige

Nästa sammanträde  
äger rum 22 februari

VÅREN 2021:
22 mars, 10 maj och 7 juni. 
Föredragningslista och handlingar finns 
på danderyd.se/kommunfullmaktige 
Allmänheten är välkomna att närvara  
men under rådande coronapandemi  
så rekommenderas att mötena följs  
via direktsänd webb-TV sändning eller  
i efterhand från danderyd.se.
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Du vet väl att du hittar kommunens 
alla nämndhandlingar och protokoll på 
danderyd.se/handlingarprotokoll.

Pssst...

Resultatet från SCB:s årliga medborgarundersökning visar att Danderyds invånare 
är mer nöjda med kommunen som en plats att leva och bo i samt med den kommunala 
servicen jämfört med föregående år.

Danderyds invånare mer nöjda med 
kommunen jämfört med förra året

Hej Danderyd!

ARBETE MED att färdigställa 
kommunens årsredovisning pågår 
men preliminära siffror indikerar 
tydligt att kommunen blir mer 
kostnadseffektiv. Det finns 
indikationer på att verksamhetens 
nettokostnader år 2020 blir lägre 
jämfört med 2019. 

Det preliminära årets resultat för 
2020 indikerar ett positivt resultat 
omkring 190 miljoner kronor. 

Årsredovisningen för Danderyds 
kommun ska behandlas i kommun-
styrelsen den 26 mars 2021 och 
kommer då finnas publicerad på 
DANDERYD.SE.

Kommunen blir mer 
kostnadseffektiv och 
får ett positivt resultat

Det är glädjande att se 
verksamhetens hårda 

arbete, med att bli mer kostnads-
effektiva, bära frukt. Vi kämpar 
tillsammans trots en pågående 
pandemi för att få ut mer 
verksamhet för en lägre kostnad.  
Vi har bland annat sett över så att 
kommunens lokaler nu används 
mer effektivt, säger Björn Wallgren, 
ekonomichef Danderyds kommun.
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Sportlov hemma!
Sportlov brukar betyda olika former av friluftsliv utomhus, och pandemi eller inte, 
det finns en hel del hitta på här hemma i Danderyd. Här är några tips!

Ridspår
I anslutning till Djursholms rid-
hus finns anlagda ridspår, totalt 
omkring 14 km preparerade 
och uppmärkta spår. Dessa är i 
huvudsak förlagda till den gamla 
banvallen i Djursholm samt till 
Altorpskogen.

Skidspår 
Vi lägger normalt skidspåret på 
ena sidan och packar på den 
andra för att övriga motionärer 
ska kunna gå bredvid skidspåret. 
Information om spåren får du 
främst via skidspar.se. När det 
finns bra med snö är det vanli-
gen dessa spår som prepareras. 

RINKEBYSKOGEN
• Grönt spår 10 km
• Gult spår 5 km
• Rött spår 2,5 km
• Elljusspår 2,5 km

RÖSJÖ ÄNGAR
• Skateslinga 1,1 km
• Tre slingor på totalt 4 km

Skridskor
UTERINKAR
Det finns tre uterinkar i  
Danderyd som har konstgjord 
is under vintern. Dessa finns på 
Stockhagens IP samt på Dande-
rydsvallens IP. På den sistnämn-
da finns en större  
rink samt en mindre isyta  
som är lämplig för familjer med 
mindre barn. 

SJÖISAR
Så fort isarna lägger sig  
publicerar vi aktuella rapporter 
om isarnas tjocklek på  
Edsviken och Ösbysjön och om 
var det finns plogade banor. 
På Edsviken brukar en cirka 15 
kilometer lång isbana plogas för 
långfärdsskridskor. Kortare banor 
plogas på Ösbysjön och i mån 
av tid även på Ekebysjön. ¢

FÅ FLER SPORTLOVSTIPS PÅ 
DANDERYD.SE/FRILUFTSLIV

Roslagsleden
Danderyd bjuder på fina områ-
den för promenader och vand-
ringar och här startar Roslags-
leden. Roslagsleden är en 190 
kilometer långa led som sträcker 
sig från Danderyd till Grissle-
hamn. Den går längs vindlande 
skogsstigar och krokiga grus-
vägar genom vacker och delvis 
orörd roslagsnatur. Leden är 
markerad med orangemålade 
band runt träden. På några ställ-
en finns pilar som visar vägen 
och avstånden. 

Roslagsleden är uppdelad i olika 
etapper. Den första etappen 
är på 15 kilometer och går från 
Danderyd till Karby gård i Täby. 
Starten går invid korsningen 
mellan Edsbergsvägen och 
Enebybergsvägen i Danderyd. 

Tips

GOLFBANAN DJURSHOLM
• Klubbsidan ca 1,2 km
• Innerspår ca 950 m
• Altorpssidan ca 1,3 km
• Lahällsslingan ca 500 m

ÅKA SKIDOR MED HUND
På de norra ängarna vid Rösjö 
ängar är det tillåtet att åka  
skidor med hund. I övrigt  
gäller att hunden ska vara 
kopplad och gå bredvid  
skidspåret.

Hundar
Hundar ska hållas kopplade på 
alla offentliga platser i Danderyd. 
Hit hör bland annat idrottsplatser 
och motions- och ridspår. Men det 
finns en hundrastgård i Skugg-
boparken, nära Mörby centrum, 
där du kan släppa din hund fritt. 
Mellan november och mars görs 
även den norra delen av golfbanan 
i Kevinge om till hundrastgård. 

Grillplatser
Det finns 13 officiella grillplatser  
i Danderyd. Se till att vara varsam 
när du använder en grillplats och 
glöm inte att släcka elden ordent-
ligt efter dig. Lämna platsen 
städad och ta med ditt skräp  
så det inte blir kvar i naturen. 

AKTIV FRITID

Tips till dig som  
är ung!

Under sportlovet erbjuder Ungt 
fokus en hel del aktiviteter för dig 
mellan 12-18 år! 
Du kan till exempel delta i en poäng- 
jakt som pågår under hela veckan, boka 
en fritidsledare för en pratstund, ta en 
promenad eller om du kanske vill öva 
upp dina gitarrkunskaper. 
 
Olika tävlingar kommer att erbjudas,  
till exempel så kan du vara med i målet  
att stegmässigt nå hela vägen till Rom.  
På vägen dit plockar du skräp och 
rapporterar sedan din sträcka till oss. 
Intressanta gäster kommer även att dyka 
upp i våra sociala medier!

@ungdomskoordinatorer 
@fribergagarden @ungdomscentrum 

Det finns planer på flera roliga 
aktiviteter på Danderydsgården 
under sportlovet. 

Men en förutsättning för att dessa ska 
kunna genomföras är att läget kring 
pandemin stabiliserar sig. 

HÅLL UTKIK PÅ DANDERYD.SE OCH 
KOMMUNENS FACEBOOK. 

Håll utkik efter 
kulturaktiviteter
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FRAMTID

Arbetet med det nya styrdokumentet har pågått i cirka två år 
och antogs av kommunfullmäktige 7 december 2020.

- Tanken är att programmet ska ge vägledning till kommu-
nens verksamheter när det gäller arbete inom miljö och 
klimat men även tips och råd till alla som lever, bor och 
verkar i Danderyd att också bidra till en bättre miljö, säger 
Jonas Qvarfordt, miljösamordnare, som tillsammans med 
Ruth Meyer, energi- och klimatstrateg, samordnat arbetet.

- Klimat och hållbarhet är två av vår tids mest kritiska frågor 
både globalt och lokalt. Därför är det positivt att vi har en 
tydlig inriktning för kommunens miljö- och klimatarbete  
för kommande år. Programmet är en viktig plattform för 
kommunens verksamhet och planering, säger Johan 
Lindberg, kommundirektör.

Klimat och hållbarhet är två av vår tids 
mest kritiska frågor

AVSTAMP I DE GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLEN
  Miljö- och klimatprogrammet är en lokal anpassning av globala     
    och nationella miljö- och klimatmål med utgångspunkt i sex   
  fokusområden: 
• Begränsad klimatpåverkan • Frisk luft •  Friskt vatten 
• Biologisk mångfald • God bebyggd miljö • Giftfri miljö
  

Programmet kommer att följas upp årligen genom ett antal gröna 
indikatorer som redovisas för kommunstyrelsen samt redovisas på 
kommunens webb.

SÅ LIGGER KOMMUNEN TILL
Danderyds kommun ligger förhållandevis bra till i kommunrankning 
och ligger i framkant med arbetet inom flera områden. Exempelvis 
så är organisationen nu 96 % fossilbränsleoberoende, kommunen är 
även i framkant i arbetet med att stärka den biologiska mångfalden 
och underlätta för cykling. ¢

Vad kan du göra för att bidra?
NÅGRA AV RÅDEN I MILJÖ- OCH KLIMATPROGRAMMET 2030

Friskt vatten: • Gödsla inte i onödan • Tvätta aldrig bilen på  
gatan eller tomten
Biologisk mångfald: • Välj växter som växer naturligt i Sverige  
vid plantering • Bevara äldre träd och varierad natur • Variera  
gräsmattan med ängs- och naturmark
Giftfri miljö: • Sortera ditt farliga avfall och lämna det till återvinning  
• Rensa bort farliga kemikalier och gamla mjukplaster från hemmet

LÄS HELA MILJÖ- OCH KLIMATPROGRAMMET 2030  
OCH FLER RÅD PÅ DANDERYD.SE/MILJOPROGRAM 

Nu har kommunen ett nytt miljö- och klimatprogram. 
Programmet gäller till 2030 och ska styra mot en hälso-
sam miljö och en långsiktig hållbar utveckling i Danderyd.

NYTT 
MILJÖ- OCH 

KLIMATPROGRAM 
I KOMMUNEN

Åretruntbadarna i Stocksund
Det många saknat under pandemin är fasta rutiner och en social gemenskap. Men för 
de glada vinterbadarna i Stocksund är inte detta något problem. De börjar dagen med 
lite småprat och en iskall simtur, för att sedan kliva upp med ny och sprudlande energi, 
redo för hemmakontoret.

ETT HELT GÄNG glada badare ses flera 
gånger i veckan, vissa varje dag andra varje 
onsdag, vid Täcka Udden i Stocksund för 
ett morgondopp. Eller, det är egentligen 
inte bara ett dopp, deltagarna simmar gärna 
en liten runda, ligger i och plaskar och 
småpratar, innan de kliver upp. 
För sex år sedan började Annelie Lagerberg 
att bada just här. Hon hade gått i pension 
och fick plötsligt mer tid över, men hade 
samtidigt en lust att fylla dagarna med en 
ny rutin. Så hon började bada, varje dag året 
runt. För tre år sedan anslöt Nina Bergström, 
som också ville åretruntbada.

FLER OCH FLER BÖRJAR BADA
Förra nyårsafton dök Svetlana Lagercrantz 
upp. Hon hade sett Annelies och Ingrids  
badande och blivit inspirerad, så hon hopp-
ade också i och tänkte att det skulle hon 
fortsätta med i alla fall fram till midsommar. 
Och nu har det pågått i mer än ett år.

- Det går liksom inte att sluta. Vi kliver upp 
ur vattnet och är lyckliga! Och det är väl 
just den här glädjen som vi som har badat 
bär med oss, som gör att även andra blir 
inspirerande och också vill vara med,  
säger Svetlana.

En gråmulen lördagsmorgon i 
januari var det ett 15-tal glada 
badare på plats. Att de har ett 
stort utbyte av att träffas vid en 
aktivitet som de alla älskar och 
mår bra av, är tydligt. 

- Vi sitter ju alla hemma och 
jobbar och har det ganska 
ensamt. Då är de här dagliga 
träffarna nästan ovärderliga. 

HÄR LIGGER BADSTEGARNA I 
Då intresset för vinterbadning har ökat på senare år har 
kommunen valt att låta fler badstegar än vanligt ligga i 
under vintern. (Några av dem tas dock upp om det blir 
tjockare is, för att inte bli förstörda.) 

Här ligger badstegarna kvar under vintern:
•  Täcka udden i Stocksund  •  Rösjöbadet  
•  Hammarbacken  •  Germaniaviken  •  Ösbysjön

Vi har alla fått nya vänner också, mitt under 
en pandemi! Det känns fantastisk, säger 
Antonia Barkman.

- En av de nyaste deltagarna i gruppen bru-
kade gå förbi här på sin morgonpromenad 
med hunden, men nu hoppar han också i! 
säger Annelie. 

BÄSTA STARTEN PÅ DAGEN
- Det är verkligen en vacker plats det här 
också. Har vi tur kan vi få se en fantas-
tisk soluppgång! Men det är även fint en 
mulen och stilla morgon som denna, säger 
Svetlana. 

Efter badet står alla och småpratar lite. 
Några i inte mer än en halvfuktig badrock, 
andra i både fleeceoverall och vinterjacka. 
Gemensamt för dem alla är att de är pigga 
och glada och har fått den bästa starten på 
dagen som de kan tänka sig. ¢

SE KARTA ÖVER BADSTEGARNA PÅ 
DANDERYD.SE/FRILUFTSLIV

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan som beskriver 
kommunens markanvändning på lång sikt närmar sig nästa 
fas, vilket innebär samråd. Det innebär att det kommer att 
finnas ett förslag till översiktsplan att tycka till om. Samrådet 
kommer att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag 
som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Utöver 
Danderyds invånare kommer även länsstyrelsen, Region Stockholm, 
berörda kommuner, andra myndigheter, sammanslutningar samt 
övriga som har ett intresse av att delta i samrådet kunna skicka in 
synpunkter på förslaget. 

Efter samrådet kommer en samrådsredogörelse att göras där alla 
inkommande synpunkter sammanställs. Översiktsplanen kommer 
därefter revideras utifrån inkomna synpunkter innan sista dialog-
tillfället tar vid som är granskning. Efter granskningen förväntas 
översiktsplanen antas av kommunfullmäktige. ¢

Nästa tillfälle att tycka till  
om kommunens framtida 
utveckling blir i maj

Tyck till

FÖLJ ARBETET MED KOMMUNENS ÖVERSIKTSPLAN 
PÅ DANDERYD.SE/OVERSIKTSPLAN

På bilderna syns bland annat Svetlana på väg upp från stegen, 
Carina i ny fleeceoverall, Antonia på badstegen i handduk och så veteranerna Annelie och Nina.
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1900-TALETS  
VIKTIGASTE RIKSDAGSBESLUT
Det var 1921 när Sveriges riksdag beslu-
tade att införa allmän och lika rösträtt, ett 
beslut som många beskriver som 1900-ta-
lets viktigaste riksdagsbeslut. Under 2021 
kommer detta att firas av olika aktörer över 
hela landet, däribland riksdagen som firar 
hela mandatperioden 2018–2022. Danderyds 
kommun firar genom att arrangera ett lokalt 
demokratijubileum för kommunens invånare 
under september och oktober 2021. Syftet 
är att öka kunskapen om tillkomsten av den 
allmänna och lika rösträtten som en viktig 
milstolpe för hundra år sedan. Vi hoppas 
även att jubileet ska väcka engagemang för 
demokratins betydelse, både i nutid och 
framtid, hos alla kommunens invånare. 

GLIMTAR UR PROGRAMMET I DANDERYD
Jubileet kommer bjuda på en mängd akti-
viteter anpassade för alla åldersgrupper. Ett 
särskilt fokus läggs på barn och unga samt 
nya i Sverige. Några av inslagen är utställ-
ningar, föreläsningar, pop-up-föreställningar, 
sagostunder, musikframträdanden och täv-
lingar med fina priser. Aktiviteter och event 
kommer spridas över hela kommunen. Alla 
aktiviteter kommer anpassas så att så många 
som möjligt kan njuta och ta del av dem. 

Firandet går av stapeln med en invignings-
ceremoni i början av september och får en 

festlig avslutning på Djursholms slott, som 
öppnar en dag för allmänheten i slutet av 
oktober. Detaljerna kring firandet avslöjas 
närmare datumen för jubileet. 

ÖKAD KUNSKAP OM 
DEMOKRATINS BETYDELSE
Hundra år sedan demokratins genombrott 
kräver ett ordentligt firande, men ett av de 
främsta syftena med jubiléet är att bidra till 
lärande och reflektion. Bland annat kom-
mer många skolor och förskolor erbjudas 
studiematerial och aktiviteter. I samband 
med jubileet sker även öppningen av det nya 
biblioteket i Mörby Centrum. Det blir en 
heldag för både stora och små och ett sätt att 
lyfta bibliotekens viktiga roll i demokratin. 
Det historiska kommer varvas med samtal 
om viktiga nutids- och framtidsfrågor.

NOVEMBERMÖRKER

INVIGNING AV NY PARK I DJURSHOLM
Kopplat till jubiléet ska en helt ny park 
invigas i Djursholm, till minne av Anna 
Whitlock (1852–1930). Hon var bosatt  
i kommunen under en stor del av sitt liv, 
på Gautiodsvägen i Djursholm. Under sina 
levnadsår bedrev hon ett aktivt arbete för 
allmän och lika rösträtt och var i många år 
ordförande i LKPR (Landsföreningen för 
kvinnans politiska rösträtt). 

Parken kommer bli ett bestående inslag 
i kommunen och, förutom att skapa en 
trivsam miljö, bidra till att skapa samtal 
om demokratifrågor bland besökarna. Hit 
kan även skolklasser komma för att lära 
sig om Anna Whitlock och de demokratis-
ka värderingar och frågor hon arbetade för. 
Det ger skolorna ytterligare ett verktyg i 
arbetet med sitt demokratiuppdrag. 

POLITISK STYRGRUPP  
OCH HÄNSYN TILL COVID-19
Jubileet har en politisk styrgrupp med 
representanter från alla partier i kommun-
fullmäktige. En projektgrupp arbetar på 
uppdrag av styrgruppen och består av repre-
sentanter från kommunledningskontoret, 
bildningsförvaltningen och socialkontoret. 
Programmet kommer löpande att anpassas 
efter rådande lägesbild för covid-19. ¢

LÄS MER PÅ 
DANDERYD.SE/DEMOKRATIJUBILEUM

SPÄNNANDE FRÅGOR PÅ AGENDAN
• Vilken roll spelar sociala medier, AI   
   och andra stora samhällsförändringar  
   i demokratins utveckling? 
• Hur vill vi att vår demokrati ska se         
   ut om hundra år till? Hur kan vi själva   
   bidra till detta? 
• Vilka utmaningar och möjligheter   
   står demokratin inför? 
• Vilka personer och händelser har   
   format Sveriges demokrati  
   till vad den är idag?

VILL DU BIDRA ELLER DELTA  
I ARRANGERANDET AV JUBILÉET? 
Kommunen har bjudit in en mängd aktörer 
att delta i arrangerandet av jubileet. Om du, 
din förening eller ditt företag vill hitta på egna 
aktiviteter eller på annat vis önskar bidra till 
jubileumsfirandet, kontakta någon av våra 
projektledare: 

Lina Pennlert,  
lina.pennlert@danderyd.se, 08-568 914 29
Molly Grönlund Müller,  
molly.gronlundmuller@danderyd.se, 08-501 320 33

 
Välkommen att fira den 
svenska demokratins 
genombrott!

TEMADemokrati

I år är det hundra år sedan Sverige fick allmän och lika rösträtt! Det firar Danderyds kommun 
med ett demokratijubileum. Under september och oktober bjuds kommunens invånare på evene-
mang för alla åldrar för att inspirera till öppna samtal om demokratins dåtid, nutid och framtid.

SENIOR

Senior och nyfiken 
på träning, kultur 
och evenemang?

I DESSA TIDER ÄR MÅNGA TIPS OM AKTIVITETER DIGITALA:
• Kulturella evenemang som du kan ta del av från datorn  
   som museivisningar och konserter
• Filmer med seniorträning ledda av Kevinges  
   aktivitetssamordnare Anna Wagner

Här hittar du även seniorträffarnas program samt länkar till hjälp  
du kan få från kommunen utan biståndsbeslut. ¢

DU HITTAR ALL INFORMATION PÅ DANDERYD.SE/SENIOR 

Nu finns en sida på Danderyd.se som är speciellt för dig som är 
senior med tips och inspiration kring träning, hälsa och kultur. 

Är du anhörig till en person med 
demenssjukdom/kognitiv sjukdom 
eller stroke? 

Då får du gärna kontakta Catherine 
Berglund, som är anhörigkonsulent, 
demenssamordnare och Silviasjuksköter-
ska. Catherine leder samtal och kurser och 
ger stöd till personer med minnessvårighe-
ter eller stroke och deras anhöriga. Under 
coronatider sker träffarna digitalt. Du kan 
delta så länge du önskar i anhöriggrupper-
na och utbyta erfarenheter med andra i 
samma situation. Träffarna är kostnadsfria.

Stöd går också att få per telefon eller via 
”walk and talk”, där du och Catherine tar 
en promenad och samtalar på coronasäkert 
avstånd. 

Kontakta gärna Catherine via 08-568 911 
19 eller mejla till anhorigstod@danderyd.se 

LÄS MER PÅ 
danderyd.se/anhorigstod 
FÖLJ GÄRNA ANHÖRIGSTÖDET PÅ 
FACEBOOK OCH INSTAGRAM:
instagram.com/anhorigstoddanderyd
facebook.com/anhorigstodidanderyd  
ANHÖRIGFÖRENINGEN I DANDERYD
anhörigdanderyd.se

Träffar för anhöriga till 
personer med demens-
sjukdom eller stroke

VARFÖR EN SENIORSIDA?
Anna Wagner, aktivitetssamordnare på Kevinge seniorboende, berättar: 

Det blev tydligt under pandemin att vi ville erbjuda 
 seniorerna i kommunen något när mycket stängdes ner.  

Då blev den digitala vägen den enda vägen, och vi började  
se vad som saknades. En webbsida med olika aktiviteter och 
annat för seniorer att ta del av. Dessutom är det helt rätt i dag  
att kunna erbjuda det mesta digitalt även för seniorer och här har  
vi samlat mycket på en och samma ställe, vilket underlättar mycket.

AKTIVITETSANSVARIGA FRÅN VÄNSTER: Ingegerd Korning - Idala 
seniorträff, Anna Wagner - Kevinge seniorbostäder, Britt Devik och 
Anna Malmsköld Träffpunkt Enebyberg Seniorcentrum

Ny tipssida
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För dig som företagare
Förra året var inte som andra år. Många företag har drabbats hårt i pandemins spår. Danderyds kommun 
kommer under 2021 att fortsätta ge information om de stödpaket som finns tillgängliga för företagare som 
drabbats av Coronapandemin. Under året hände också mycket andra spännande saker för dig som företa-
gare och den 7 december 2020 antogs en helt ny näringslivspolicy i kommunen.

INSATSER FÖR ÖKAD SAMVERKAN  
OCH TRYGGHET
Det övergripande målet med kommunens 
näringslivsarbete, är att genom strategiska 
insatser och ökad samverkan förbättra 
det lokala företagsklimatet i Danderyds 
kommun. Under 2021 kommer kommunen, 
förutom att fortsätta arbetet med att utveckla 
den interna samordningen av näringslivs- 
frågorna, och ha fokus på förbättra:

• Insatser för tryggare och säkrare 
företag

• Ökad information om kommunens 
upphandlingar – vad är på gång

• Samverkan mellan skola och 
näringsliv

MÖTEN MED LOKALA FÖRETAGARE
Under våren 2021 kommer Danderyds 
kommun inleda en intervjuserie med loka-

la företagare för att få en ökad förståelse 
för deras verksamheter, utmaningar och 
visioner framåt. 

PLANERAR DU ATT STARTA EGET?
Nyföretagarcentrum erbjuder under 2021 
kurser med goda råd för dig som vill starta 
eget företag. Har du en företagsidé som du 
vill förverkliga? Under kursen går ni ige-
nom affärsidé, affärsplan, företagsformer, 
budgetering, allt du behöver veta inför 
din företagarstart. Kursen sker online via 
Teams eller på plats i Mörby centrum (bero-
ende på aktuell lägesbild av covid-19). 

ÅRETS FÖRETAGARE
Under 2020 utsågs Brandsäkra Norden AB 
till Årets Företagare i Danderyd.  Brand-
säkra Norden bidrar till samhället genom 
sitt agerande och vill dela med sig av kun-
skaper som kan rädda liv. Vilka blir årets 

företagare 2021? Det ser vi med spänning 
och glädje fram emot att få utse! 

NÄRINGSLIVSFRUKOSTAR PÅ  
DJURSHOLMS SLOTT
Vi hoppas att 2021 ger oss möjlighet att 
återuppta näringslivsfrukostarna på Djurs-
holms slott. 

HAR DU FRÅGOR? 
Har du frågor om att driva 
och utveckla företag? 
Välkommen att kontakta 
näringslivsstrateg 
Lina Pennlert, 
lina.pennlert@danderyd.se

HÅLL UTKIK PÅ DANDERYD.SE/NARINGSLIV 
SÅ SER DU VILKA AKTIVITETER SOM ÄR PÅ 
GÅNG

AVFALL

Få ditt miljöfarliga 
avfall hämtat 
hemma – gratis!

EVA HEDENSTRÖM, avfallsplanerare på Danderyds kommun, berättar mer.

”Returkassen är en service vi har för att göra det så enkelt som 
möjligt för invånare i kommunen att återvinna farligt avfall. Det 
kan handla om mindre mängder målarfärg, nagellack eller trasig 
småelektronik som eltandborstar, batterier och glödlampor.”

Servicen har funnits under en tid men nytt för i år är att den är 
helt kostnadsfri.

”Vi vet att många håller sig hemma under rådande pandemi. 
Därför känns det extra bra och viktigt att informera om att vi har denna service och 
att den är kostnadsfri. Vi kommer hem till dig och hämtar ditt farliga avfall och ser 
sedan till att det återvinns på ett säkert sätt helt enkelt!”, säger Eva Hedenström.

SÅ GÅR DET TILL
För att få ditt avfall upphämtat behöver du tänka på att:

• Lämna minst tre produkter som är farligt avfall eller smått elavfall.
• Packa avfallet så att det får plats i två matkassar där kemikalier och elektronik 
 hålls separerat i varsin kasse.
• Lämna materialet väl förpackat och märkt med innehåll.
• Du behöver vara hemma för att överlämna avfallet till personalen.

Boka upphämtning på danderyd.se/returkassen eller genom att ringa eller 
mejla kommunens kundtjänst för avfall 08-519 333 00, danderyd.se@suez.com. 
Hämtning sker under 2021 på tisdagar udda veckor.

LÄS MER PÅ DANDERYD.SE/RETURKASSEN

Har du hört talas om Returkassen? Det är en service för dig som vill 
ha farligt avfall och trasig småelektronik hämtat hemma vid dörren. 
Från och med den 1 januari 2021 är tjänsten dessutom helt kost-
nadsfri, både för dig som bor i villa och för dig som bor i lägenhet.

Visste du att...
• I dag finns cirka 6 000 aktiva företag 

i Danderyds kommun. Merparten är 
småföretag med 0 - 4 anställda.

• Danderyd har Sveriges näst bästa 
företagsklimat.

• Cirka 2500 företag har en  
omsättning på mer än 100 tkr/år.

• Andelen kvinnliga företagare  
i Danderyd är betydligt större än  
i övriga av landets kommuner.

• Danderyd är på andra plats  
i Sverige efter Stockholm i flest 
nystartade företag.

• Cirka 300 företag startas varje år.
• Störst bransch är tjänsteföretagen 

med inriktning på juridik, ekonomi, 
vetenskap och teknik.

• Andra stora branscher återfinns  
även inom handels och fastighets- 
verksamhet.

Det har hander under 2021...

RETURKASSEN
Barmark ena dagen – blixthalka 
och snöstorm nästa. Vintervädret 
kan växla snabbt. Här har vi samlat 
några vanliga frågor vi får under 
vinterhalvåret.

HUR LÅNG TID TAR DET ATT SNÖRÖJA 
HELA KOMMUNEN?
Från det att snöfallet upphört tar det cirka 12 
timmar innan samtliga gator är plogade. Det 
tar cirka 6 timmar innan vi halkbekämpat hela 
kommunen. Ytan är lika stor som 273 fotbolls-
planer. Vänta därför med att felanmäla din 
gata så att vi har chans att röja klart.

VILKA GATOR SNÖRÖJS FÖRST?
Gator som används av många eller är av-
görande för t ex busstrafik, prioriteras först. 
Det gäller även gång– och cykelvägar.  
Efter det prioriteras gator i bostadsområden.

MITT AVFALLSKÄRL HAR INTE BLIVIT 
TÖMT – VAD BEROR DET PÅ?
Det kan bero på att det inte varit sandat 
eller skottat vid ditt avfallskärl. Avfallsperso-
nalen tömmer mellan 400-800 kärl varje 
dag. Därför är det viktigt att avfallskärlen  
är lättillgängliga och står på ett säkert sätt. 
Halkolyckor är ett stort arbetsmiljöproblem  
i branschen. 

Du som fastighetsägare ska se till att 
avfallskärlet kan rullas ända ut till gatan utan 
problem. Tänk även på att ta bort eventuella 
snövallar vid din infart samt snö från locken. 
Om det inte är skottat eller halkbekämpat 
kommer avfallet inte att kunna tömmas.

LÄS MER PÅ DANDERYD.SE/SNO

REDO FÖR VINTERVÄDER?  
DANDERYD.SE/VINTERVADER

FRÅGOR & SVAR
När vintervädret slår till
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Är du orolig 
för din tonårings användning 
av alkohol eller droger?

Från 1 januari samarbetar Danderyds kommun med MiniMaria Täby, som arbetar 
med att stödja unga som är i riskzonen när det gäller alkohol och droger. Vi ställer 
några frågor till Elisabeth, familjebehandlare på MiniMaria Täby. 

VILKA ÄR DET SOM  
KONTAKTAR ER? 
Till störst del är det föräldrar till ungdomar 
som ringer, när det finns en oro för alkohol 
eller droger. Ibland för att boka tid för ett ny-
besök, ibland för att de vill bolla sina tankar 
eller sin oro med någon. En del föräldrar vill 
få tips om hur de kan agera när oro uppstått.    

Det händer också att skolpersonal och 
personer från föreningslivet ringer när de 
är oroliga för en ungdom angående alkohol 
eller droger.  

VAD HÄNDER NÄR DE  
KOMMER TILL ER? 
Finns det en oro för alkohol eller droger 
gör vi en kartläggning av det vi kallar 
skydds- och riskfaktorer. Då kommer 
ungdomen själv till oss för samtal och 
provtagning en gång i veckan under fem 
veckor. Vid ett tillfälle träffar vi bara för-
äldrarna. Kartläggningen ligger till grund 
för om vi ska inleda en längre behand-
lingskontakt eller ej.

VILKA ÄR RISKFAKTORERNA  
FÖR ATT EN UNGDOM SKA  
FASTNA I MISSBRUK? 
Riskfaktorer kan vara att ungdomen inte 
klarar av skolan, att ungdomen har svårt 
med kompisrelationer eller att ungdomen 
har problem med ångest eller nedstämdhet. 
En annan riskfaktor är att det finns mycket 
droger i ens närmiljö. Idag vet vi också från 
forskning att ungdomar som får lov att testa 
alkohol från sina föräldrar dricker större 
mängd alkohol jämför med andra ungdomar.  

VAD BIDRAR TILL ATT EN  
UNGDOM KLARAR ATT SÄGA NEJ 
TILL ALKOHOL OCH DROGER? 
Starka skyddsfaktorer är skola och familj, 
att ungdomen trivs och lyckas i skolan 
och har en trygg och stark relation till sina 
föräldrar. Undersökningar har visat att 
föräldrar som säger nej till droger är största 
anledningen till varför ungdomar väljer att 
inte testa droger. En annan skyddsfaktor är 
att ha en stark anknytning till föreningslivet. ¢

KONTAKTA OSS GÄRNA PÅ MINI-
MARIA TÄBY OM DU ÄR OROLIG.  

Telefon till Elisabeth: 08-555 593 84. 
Du kan också boka tid via 1177.se. 

KONTAKTUPPGIFTER OCH MER  
INFORMATION FINNS PÅ  
DANDERYD.SE/MINIMARIA  

NYTT

Det du inte vågar 
fråga din mamma

1000 UNGDOMAR HAR RÖSTAT FRAM AKTUELLA ÄMNEN
De ämnen som kommer att diskuteras i podcasten har röstats fram av över 1000 
ungdomar själva och rör till exempel: ”hur berättar man för någon man träffar att 
man är oskuld” eller ”hur vanligt är det med könssjukdomar”. Dessa frågor 
kommer att besvaras under de första avsnitten där temat är Sex och samlevnad. 

GÄSTER OCH INFLUENCERS
För att på bästa sätt diskutera de olika ämnena har podden bjudit in både 
experter från ungdomsmottagningen och ungdomarnas förebilder (influencers). 
Detta för att skapa en helhet som ungdomar har glädje av att höra. 

ÖNSKAN OM ETT NYTT SAMTALSFORUM
Ungdomarna har själva efterfrågat ett samtalsforum där deras frågor tas på allvar, 
där deras problem och möjligheter får ett fritt spelrum. Där frågor som de inte 
vågar fråga sin mamma kan ställas. 

INSPELNING OCH SÄNDNING
Podden kommer att spelas in på kommunens nya kultur- och aktivitetshus 
(Fribergagården) och kommer att lanseras på Spotify och även i filmformat på 
Youtubekanalen ”Red and studios”. Om allt går enligt plan så kommer första 
avsnittet att släppas i februari. ¢

Gymnasieleven Hilda Lydhal, ungdomskoordinatorn  
Moe Lahmar och kulturproducenten Olov Häggmark från  
Ungt Fokus kommer under våren 2021 tillsammans driva  
ungdomspodden ”Det du inte vågar fråga din mamma”.

•

•

•

ELISABETHS TIPS TILL FÖRÄLDRAR 
SOM ÄR OROLIGA FÖR SINA 
TONÅRINGAR: 
 Ställ öppna frågor och var nyfiken  
 på hur din ungdom har det. 

 Var tydlig med dina egna 
 värderingar: att din ungdom ska  
 säga nej till alkohol och droger. 

 En stark relation till din tonåring är  
 ungdomens bästa skydd. Tvivla   
 aldrig på hur viktig du som förälder är! 

NYFIKEN PÅ ATT VETA MER?  
Moe Lahmar, Ungdomskoordinator, mohammed.lahmar@danderyd.se
Olov Häggmark, Kulturproducent, olov.haggmark@danderyd.se

Podd for Danderyds ungdomar

25-ÅRIGA CORNELIA OLOFSON, tidigare 
elev vid Danderyds kulturskola men som nu 
studerar vid Kungliga Musikhögskolan, har 
komponerat och skrivit manus till en hel 
musikal – Mellan oss. Musikalen har premiär 
på Danderydsgården den 17 april.

Mellan oss handlar om de tre studenterna 
Emma, Vera och Alice och publiken får 
genom deras ögon möta vänskap, sorg, 
drömmar men kanske främst - förälskelse.

- Att i så unga år skriva en hel musikal är 
stort och jag hoppas verkligen att vi kommer 
att kunna genomföra premiären så som 
planerat den 17 april. Men om det inte skulle 
vara möjligt, på grund av pandemin, så 
satsar vi på att göra det senare under våren 
istället, säger Helena Mannermo Spering 
som är sångpedagog och som även haft 
Cornelia som sångelev under många år. 

LÄS MER PÅ DANDERYD.SE/KULTURSKOLAN
INSTAGRAM: @mellanoss_musikalen

Ung talang har 
skrivit ny musikal

PLANERAR DU BYGGA UT, bygga om  
eller riva krävs i de flesta fall byggnads- 
nämndens beslut om lov och/eller start-
besked. 

På danderyd.se sköter du smidigt dina 
bygglovsärenden via digitala e-tjänster.  
Här kan du bland annat ansöka om lov, 
anmäla en åtgärd och komplettera en  
ansökan. Det finns också checklistor och  
frågor och svar som vägleder dig i processen.

RING BYGGLOVSJOUREN 
Vill du tala med en handläggare är du  
välkommen att ringa bygglovsjouren  
för rådgivning mån–fre kl. 9.00-11.30 på 
 tel. 08-568 910 00. Om du vill kontakta  
kommunen skriftligen gör du det via  
danderyd.se/ kontaktakommunen. ¢

LÄS MER PÅ DANDERYD.SE/BYGGA-BO- 
OCH-MILJO/BYGGA-ANDRA-RIVA/ 

Planerar du att bygga  
om hemma i sommar?
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TYCK TILL!

I FEBRUARI lanseras en enkät och en digital 
områdesvandring där det ges möjlighet för 
Danderyds invånare och företagare att tycka 
till om utvecklingen kring östra Eneby torg. 

DIALOGEN ÄR i tidigt skede och resultatet 
kommer att vara ett underlag till kommunens 
politiker så att de kan fatta beslut om ett nytt 
planuppdrag ska startas för området.

Det kommer också att göras riktade insatser 
gentemot exempelvis ungdomar och företaga-
re som vanligtvis inte brukar delta i dialoger. ¢

Nyanlända anställs i förskolan 
med lyckat resultat
Förskolerektor Ana Fjelkestam uppmärksammades nyligen av kommunen som en 
extra värdefull arbetsgivare. Hon har sedan 2015 tagit emot flera arbetssökande, 
främst nyanlända, via arbetscoacherna på socialkontoret med ett lyckat resultat. 

GENOM EN subventionerad anställnings-
form kan arbetsgivare inom välfärden,  
offentlig, kulturell eller ideell sektor ta 
emot arbetssökande via sk Extratjänst. 
Oftast kombineras tjänsten med studier  
i svenska språket.

- De som anställs har inte samma 
ansvar som ordinarie personal men utför 
alla arbetsuppgifter som behövs på en 
förskola; torkar bord, spelar spel och  
läser för barnen när de har lärt sig lite 
bättre svenska. Det blir som en jättebra  
uppbackning, konstaterar Ana.

POSITIVT FÖR BARNEN ATT LÄRA SIG 
OM ANDRA SPRÅK OCH KULTURER

- Det är värdefullt för barnen att lära 
sig om andra språk och kulturer. Både 

Ana Fjelkestam, rektor på Hildingavägens-, 
Rosenvägens- och Altorps förskola

i Enebyberg och i Djursholm där jag är 
rektor så är det fortfarande väldigt homo-
gent i grupperna. Vi har nyanlända barn 
som börjar hos oss men det är bra att även 
ha vuxna på förskolan som pratar andra 
språk, konstaterar Ana. 

Jag rekommenderar 
verkligen andra att 

ta emot nyanlända. Det har 
varit väldigt givande. 

- De vill så väl de som kommer och det 
är roligt att se att tiden på förskolan har lett 
till att de flesta får jobb eller väljer att stu-
dera vidare till barnskötare, avslutar Ana. ¢

LÄS MER PÅ DANDERYD.SE/NYSTARTSJOBB

Tyck till om  
utvecklingen vid  
Östra Eneby torg

DU HITTAR ENKÄTEN PÅ DANDERYD.SE/ENEBYTORGDIALOG

Håll dig uppdaterad 
om coronaviruset!

Covid-19

Danderyds kommun samverkar med andra myndigheter och arbetar aktivt för att minska 
smittspridningen av coronaviruset. Vi följer händelseutvecklingen och vidtar åtgärder 
utifrån regional samordning och utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Situationen förändras ofta. Därför är det viktigt att du håller dig informerad och uppdaterad. 
Trycket är högt på telefoninformation hos myndigheter och i sjukvården. Sök därför i första hand 
information om coronaviruset i digitala kanaler på myndigheternas hemsidor, krisinformation.se, 
folkhalsomyndigheten.se och 1177.se/stockholm m.fl. På danderyd.se informerar vi fortlöpande  
om utvecklingen. Om du behöver sjukvårdsrådgivning, ring 1177 som har öppet dygnet runt.  
I akut läge, ring 112.

Träffa få - Håll avstånd - Stanna hemma - Testa dig vid symptom - Res säkert - Tvätta händerna

Tillsammans kan vi minska smittspridningen



FÖLJ OSS PÅ  
FACEBOOK & INSTAGRAM

@danderydskommun  
NU FINNS VI ÄVEN 

PÅ YOUTUBE!

BRA ATT VETA

Måndag-fredag: 8-17
När du ringer får du fyra svarsval: 
• För socialtjänst, äldreomsorg,  
 funktionshinder och LSS....Tryck 1
• För trafik, gator, parkering  
 och bygg....Tryck 2
• För skola och förskola....Tryck 3
• Söker du en specifik person i kommunen  
 eller har övriga frågor....Tryck 4 
• Vill du ha valen  
 upplästa igen....Tryck 0

Du är välkommen att besöka 
oss på Kontaktcenter i våra nya 
lokaler i Mörby Centrum på  
plan 5, hiss 15.

Tillfälliga öppettider för besök: 
Måndag-fredag kl 8-16

Öppettider telefon:
Måndag-fredag 8-17

Detta kan enkelt göras både via dator 
och mobil. Gå till danderyd.se/kontakt 
och följ instruktionerna. 
Felanmälan – när något inte fungerar, är 
trasigt eller kräver underhåll. Beskriv felet 
och adressen så noga som möjligt.  
Kontakta kommunen – ställ frågor om 
kommunens service och lämna synpunkter. 
Fördelarna med att kontakta oss digitalt är 
många. Det går snabbt, enkelt och du kan 
göra det när det passar dig. Ditt ärende 
blir spårbart och får automatiskt ett 
ärendenummer.

Snabbare kontakt med kommunen
SKICKA EN FELANMÄLAN, 
FRÅGA ELLER SYNPUNKT

RING OSS!  
08-568 910 00

BESÖK OSS
I MÖRBY CENTRUM

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV 
– den enda skräpposten du vill ha!
Genom att prenumerera på avfallsenhetens digitala nyhetsbrev missar du ingen 
information om återvinning, avfallshämtning och mobila återvinningscentralen.
  
                    DANDERYD.SE/MAVC

Schema för den mobila  
återvinningscentralen
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* Platsen kan komma att ändras med kort varsel. Gå alltid  
in på danderyd.se/MAVC innan varje tillfälle. Här kan du 
även prenumerera på kommunens digitala kundblad och få 
aktuell information om återvinning och avfall.

DEN MOBILA ÅTERVINNINGSCENTRALEN besöker 
kommunen på utsedda onsdagar och söndagar. Den är till för dig 
som har mindre mängder avfall att lämna till återvinning och inte 
kan ta dig till en vanlig återvinningscentral. Den mobila återvin-
ningscentralen är bemannad med personal från SÖRAB som 
svarar på frågor om sortering av avfall.

Till den mobila återvinningscentralen kan du lämna nästan allt 
som du lämnar till en vanlig återvinningscentral. Däremot kan 
du inte lämna mat- och restavfall, vitvaror, tryckimpregnerat 
trä, asbest eller bildäck. På onsdagar är öppettiderna 16.30-
19.30. På lördagar och söndagar 11-14.

Anmal din mailadress pa

2021

KOM IHÅG!
Har du stora mängder 
avfall eller släpkärra 
hänvisar vi dig till en av 
SÖRABs vanliga 
återvinningscentraler.

För att inte riskera att 
elavfallsbehållarna blir 
fulla av några få stora 
elprylar gäller storleks- 
begränsning motsvarande 
en mikrovågsugn fr o m 
2021.

Tips

Enebybergs IP (6)

Stocksundsskolan, på vändplatsen  
och längs Skolgårdsvägen (9) 

Långängsstrand, Käppalatunneln (1)

Pendelparkeringen vid Mörbybadet (7)

Grusplanen mellan Lillkalmarvägen 
och koloniträdgårdarna (3)

Stockhagens IP (4)

Rosenvägens förskola, parkeringen (10)

Vasaskolan, varumottagningen (2)
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