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Under våren har vi alla blivit varse en orolig omvärld med ett krig i 
närheten som skakat om oss. Samtidigt går det inte att låta bli att bli 
berörd av det styrkebesked som kommunen och civilsamhället visar 
om man samarbetar. Ukrainakriget har fått många att fundera på sin 
hemberedskap så det lyfter vi upp i detta nummer när vi besöker en 
Djursholmsbo som tar prepping på allvar.

När nu sommaren är i antågande och man planerar sin semester 
behöver man faktiskt inte åka så långt för att uppleva natur och upp-
levelser. Det visar Enebybergsbon Elin som gärna utnyttjar kommunens 
vatten och skogar för sin och familjens vardags-äventyr. Läs och bli 
inspirerad!

Och i förra numret frågade vi er läsare vad ni tycker om Danderyds-
aktuellt och glädjande nog så tycker de flesta som hörde av sig att 
tidningen har en bra balans mellan kommunfakta och intressanta 
reportage. Vi fortsätter att göra tidningen till en så läsvärd upplevelse 
som möjligt för just dig. Ha en riktigt fin sommar och ladda batterierna 
i hängmattan, på någon av kommunens badplatser eller med en glass i 
handen på gatorna i den moderna trädgårdsstaden Danderyd. 

Glad sommar!

Chefredaktör

 

Vilken kommun  
 vi verkar i!

Äntligen sommar!
Danderyds Aktuellt 
- Ett magasin fyllt med tips,  
information och inspiration för dig  
som bor i Danderyds kommun.

Tidningen ges ut av Utvecklings-  
och kommunikationsenheten: 
danderydsaktuellt@danderyd.se
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Du hittar alla kommunens nämnd- 
handlingar och protokoll på  
danderyd.se/handlingarprotokoll.

Visste du att varje nämndbeslut i 
kommunen finns att läsa i sin helhet på 
danderyd.se/kommun-och-politik

Kommunfullmaktige 
Nästa sammanträde äger 
rum den 29 augusti.

Sammanträdesdagar 2022:
29/8, 17/10, 7/11 och 10/11  
(Budgetfullmäktige), 12/12. 
Föredragningslista och handlingar finns 
på danderyd.se/kommunfullmaktige 
Allmänheten är välkommen att närvara. 
Du kan också följa mötet via direkt-
sänd webb-TV eller i efterhand på 
danderyd.se.

29/8

Danderyds nya 
översiktsplan har antagits
Den 11 maj beslutade kommunfullmäktige att anta 
Danderyds nya översiktsplan. Översiktsplanen visar en 
övergripande inriktning för kommunens mark- och vatten-
användning på lång sikt.

Framtagandet av planen har tagit tre år och under processen 
har det funnits möjlighet för invånare och myndigheter att 
lämna synpunkter vid tre tillfällen. Totalt har över 1 500 svar 
inkommit från privatpersoner och drygt 40 svar från 
myndigheter och organisationer.

Jag vill särskilt tacka våra invånare 
för det stora engagemanget om hur 
kommunen ska utvecklas i framtiden. 

Era synpunkter har varit värdefulla i 
arbetet med översiktsplanen. Danderyds unika 
karaktär med närheten till både grönområden 
och vatten är något vi vill bevara, samtidigt 
behöver kommunen utvecklas varsamt så att 
människor både kan bo kvar och fler flytta hit, 
säger Hanna Bocander, kommunstyrelsens ordförande.

DU KAN DU TA DEL AV ÖVERSIKTSPLANEN PÅ 
DANDERYD.SE/OVERSIKTSPLAN

Hurra
Siffror för 2021
Den 11 maj godkände kommunfull-
mäktige årsredovisningen för 2021. 
Det ekonomiska resultatet för 2021 
uppgår till 286,9 miljoner kronor, 
och balanskravsresultatet uppgår 
till 97 miljoner kronor. Skillnaden 
mellan årets resultat och balans-
kravsresultatet beror på att från 
årets resultat tas samtliga realisa-
tionsvinster om 71,4 miljoner, 
orealiserade vinster i värdepapper 
33,5 miljoner kronor, och reserve-
ring av medel till resultatutjäm-
ningsreserv 85 miljoner kronor bort. 

Reserveringen till resultatutjäm-
ningsreserv får användas för att 
täcka upp ett negativt balanskravs-
resultat.  Vid ingången av 2021 
hade kommunen att hantera ett 
ackumulerat underskott om 28,3 
miljoner kronor. Årets resultat 
enligt balanskravet medför att 
kommunen reglerar det negativa 
ackumulerade underskottet. Det 
positiva resultatet har bidragit till 
att kommunen under året har 
kunnat amortera 200 miljoner 
kronor av kommunens banklån.

NYFIKEN PÅ MER? GÅ IN PÅ 
DANDERYD.SE/ARSREDOVISNING

VALEN 2022!
VALDAG: 11 september

FÖRTIDSRÖSTNING:  
24 augusti -  

11 september

ETT TRYGGARE OMRÅDE RUNT 

Danderyds sjukhus
Torsdagen den 21 april bjöd kommunen 
och polisen in invånare, företag och olika 
samverkanspartners till en trygghetsvandring 
i områdena i närheten av Danderyds sjukhus 
och Vendevägen. Många spännande idéer 
och synpunkter framkom. En trygghetsvand-
ring är ett möte mellan de som nyttjar miljön 
och de som ansvarar för den. Det är en chans 
att göra sin röst hörd, hitta samverkansmöj-
ligheter och lära av varandras erfarenheter. 

TA DEL AV RESULTATET FRÅN VANDRINGEN PÅ 
DANDERYD.SE/TRYGGHETSVANDRING

Vill du komma i kontakt 
med mig så nås jag på 
helena.klange@danderyd.se 
eller 08-50132150
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E    lin tränar swimrun och triathlon. En vanlig vecka  
i april har hon en träningsmängd på 14 timmar, 
vilket inte är ovanligt. Hon tränar med vännerna  

i Enebybergs swimrunners och tävlar för Terrible  
tuesdays triathlon club. 

- Det är helt perfekt att träna swimrun här kring Rösjön. 
Här är det fräscht vatten, lagom stort, inga båtar och en 
ö i mitten som man kan simma till och springa över. Vi har 
många olika rundor har ikring, där vi kombinerar simning 
och löpning under både träning och tävling.

Hon tränar över hela Danderyd och några av hennes 
swimrunturer inkluderar simning i Ösbysjön. 

- Vi har haft swimrunträningar i Djursholm och då har vi 
simmat i Ösbysjön. Där finns det stora karpar, men de blir 
rädda och simmar iväg när vi kommer. Den sjön är jättebra 
att simma i och kan vara en bra start för nybörjare eftersom 
den är lite mindre. Men vi brukar simma i Värtan också. 
Omväxling förnöjer!

VINTER I POOLEN
Under vintern blir det även en hel del simning i Mörbyba-
det. Elin och hennes träningskompisar simmar två till tre 
gånger i veckan året om. Vintertid är det även möjligt att 
bada i flera isvakar i kommunen, bland annat i Rösjön. 
Men för den som vill simträna är det inomhus som gäller.

- Vi startar vår sim-
träning utomhus i 
april och i maj börjar 
tävlingssäsongen. 
Sedan varar säsongen 
ända fram till septem-
ber/oktober. 

LÄRDE SIG CRAWL 
SOM VUXEN
Elin inledde sitt tävlande 
som vuxen med att köra 
tjejklassikern 2012. 
Efter det fortsatte hon 
med halvklassikern 
och helklassikern och 
så triathlon på det 
och nu swimrun. 

Elin Sterner är ursprungligen från 
Jämtland men bor sedan flera år med man, 
fyra barn och en hund i Enebyberg. Efter att ha 
bott i stan valde familjen att bosätta sig i Danderyd 
eftersom de ville ha nära till bra skolor och till naturen, 
med skog, hav och sjöar. Här finns allt! sammanfattar Elin.

Med naturen runt  
knuten och oändliga 

möjligheter till en 
aktiv fritid 

– DÄRFÖR VALDE ELIN DANDERYD

- Under mina första tävlingar med simning så körde jag ju 
bröstsim, men sedan har jag lärt mig att crawla. Det finns 
ganska gott om crawlkurser för vuxna och är inte så svårt 
att lära sig som man kanske kan tro.

Det som gör sporten så härlig 
är att den är så inkluderande, 
alla kan vara med!

FRUKOST PÅ BRYGGAN
Eftersom det går en hel del tid åt till träningen har det 
även blivit där som Elin får sitt sociala umgänge. 

- Sedan jag började med att lägga så här mycket tid på 
träningen, för ungefär tio år sedan, har jag bytt ut delar 
av mitt umgänge. Det blir ju naturligt att man hänger med 
dem man tränar med. 

Tre av barnen har följt med på några träningarna också, 
övriga deltagare är i blandade åldrar. 

- Bland det bästa jag vet är när vi samlas här vid Rösjön 
klockan 06 på morgonen på sommaren och börjar med att 
simma 1500 meter för att sedan avsluta med kaffe och frukost 
på bryggan. Men vi kör nattsimning ibland också. Då kan 
månen vara vår enda ljuskälla, eller så har vi med oss lampor 
som flyer på ytan och som vi drar med oss när vi simmar. 

ETT MED NATUREN
För att få vardagen och träningen att gå ihop krävs en hel 
del planering. Nyligen bytte Elin jobb till ett där hon kan 
arbeta mer flexibelt som passar bättre med träningsupp-
lägget. Hon arbetar nu som medicinskt ansvarig läkare på 
Capio Go vilket gör att hon inte längre är knuten till strikta 
kontorstider, vilket hon var när hon tidigare arbetade som 
läkare på en vårdcentral i Täby.  

- För mig är träningen här ute någonting socialt, som  
dessutom är både lättillgänglig och gratis. Träningen får 
mig att leva i nuet och känna att jag är ett med naturen! 

- Jag tar ofta med mig barnen ut också. Det är så enkelt 
att bara köpa med sig lite saft och bullar och ge sig ut! 
Man behöver inte planera så mycket.

- Det är faktiskt fantastiskt vilka möjligheter som finns här 
i Danderyd, precis inpå knuten. ¢

REPORTAGE  D
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Tips 
PÅ DANDERYD.SE/ 

FRILUFTSLIV KAN DU FÅ TIPS 
PÅ VAD DU KAN GÖRA FÖR 

ETT AKTIVT FRILUFTSLIV

SÅ HÄR FUNGERAR SWIMRUN 
– ELIN FÖRKLARAR
Swimrun är en svensk sport från 
början som handlar om att man 
kombinerar simning och löpning. 
Det började med att några killar 
slog vad om vem som kunde ta 
sig snabbast ut till Sandhamn, en 
sträcka på 75 km. Ofta tävlar 
man swimrun i par eller i ett lag, 
för att öka säkerheten på framför 
allt simsträckorna. Varje lag som 
deltar måste hålla ihop och får 
aldrig vara längre än 10-15 
meter ifrån varandra.
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Polcirkeln 
av Liza 
Marklund 
Handlingen 
utspelar 
sig i den 
lilla staden 
Stenträsk i 
Norrbot-
ten. Fem 
tonårsflick-

or träffas en gång i månaden 
på biblioteket för att diskutera 
litteratur. En av dem försvinner 
spårlöst sommaren 1980. Fyrtio 
år senare hittas hon, mördad. 
Sträckläsning! Polcirkeln är den 
första delen i en ny trilogi av 
Liza Marklund. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysslands invasion av Ukraina  
och det förändrade omvärldsläget 
påverkar också påtagligt vår 
organisation. Danderyds kommun 
har under den akuta fasen av 
flyktingmottagandet tagit ansvar 
och på Migrationsverket förfrågan 
drivit ett evakueringsboende på 
Norrängsgården som under denna 
tid tagit emot 190 flyktingar. Ett 
varmt tack till alla Danderydsbor 
som generöst bidragit och på 
andra sätt hjälpt till när boendet 
ställdes i ordning och till alla er 
som öppnat era hem för att ta 
emot flyktingar under kortare eller 
längre tid.

En annan tydlig konsekvens av 
kriget är att kommunens arbete 
med krisberedskap och kontinuitets-
planering behöver intensifieras. Vi 
behöver kartlägga, analysera och 
vidta åtgärder för att kunna 
upprätthålla vår samhällsviktiga 
verksamhet oavsett typ av störning. 
Även kommunens ekonomi 
påverkas förstås också av 
omvärldsläget med framför allt 
ett ökat inflationstryck. Kommunen 
redovisar ett starkt resultat för 2021 
vilket gör att vi står väl rustade att 
möta mer osäkra tider.

Önskar er alla 
en härlig sommar!

Johan Lindberg

Kommundirektören 
har ordet

  
Grönt och skönt 
- NÄR PARKEN I MÖRBY CENTRUM RUSTAS UPP

Utvecklingen av området runt Mörby centrum 
är i full sving. Nu har turen kommit till södra 
torget och det intilliggande grönområdet.  
Här blir det en grön och skön park med gott 
om utrymme för att strosa, ha picknick, leka 
och busa, umgås och njuta av ängsblommor.

Kvinnor 
jag tänker 
på om 
natten av 
Mia Kanki-
mäki
Fantastiska 
berättelser 
om orädda 
upptäckts-
resande, 

begåvade författare och 
konstnärer. Kvinnor jag tänker 
på om natten är en reseberät-
telse och ett stycke kvinnohis-
toria. Den tar en till platser att 
drämma om när resandet tagit 
en paus. Den här boken höll 
mig vaken många nätter!

Detaljerna 
av Ia 
Genberg 
Boken 
handlar 
om en 
kvinna  
som ligger 
nedbäd-
dad med 
hög feber 

och i feberdvalan minns alla de 
som stått henne nära, men 
försvunnit ur hennes liv. En bok 
att läsa om och om igen!

Trevlig lasning

VEM ÄR DU? 
Jag är tornedaling, född i Pajala men flyttade till Stockholm 1984. Jag fick 
ett jobb på Danderyds sjukhus och en bostad i Mörbylund. Sedan gick jag 
Kulturvetarlinjen och vidare till Bibliotekshögskolan. 

Jag har jobbat på bibliotek i många år, nu senast som bibliotekschef i 
Värmdö i nästan 10 år. Idag bor jag i Björkhagen med min man Dan. Vi har 
fyra barn som nu är vuxna, och två barnbarnshundar. Jag gillar kultur i alla 
dess former som bio, teater och att läsa förstås!

VILKEN ÄR DIN UPPGIFT SOM BIBLIOTEKSCHEF? 
Min uppgift är att fortsätta att utveckla biblioteksverksamheten tillsam-
mans med medarbetarna. Våra bibliotek är en trygg plats där man inte 
bara kan låna böcker utan även se teater, vara med i en bokcirkel och träffa 
författare. Vår ledstjärna är användarnas behov och önskemål. 

Jag kommer att fortsätta att utveckla i biblioteken i den riktning som har 
påbörjats. Det finns tydliga strategiska mål i vår biblioteksplan där det 
bland annat står att vi är till för alla men att vi ska arbeta för att öka barns 
och ungas fritidsläsning. Även Danderyds äldre kommuninvånare är en 
prioriterad målgrupp. Vi ska också erbjuda bra service digitalt!

VAD ÄR DET BÄSTA MED DANDERYDS BIBLIOTEK? 
Danderyds fyra fina bibliotek har en jättebra verksamhet och kompetent 
personal. Biblioteken ska vara angelägna och tillgängliga och ha en tydlig roll 
i lokalsamhället och det tycker jag att Danderyds bibliotek har. Jag är mycket 
glad över att jag har fått förtroendet att leda biblioteksverksamheten här.

HAR DU NÅGRA BOKTIPS INFÖR SOMMAREN?
Javisst, flera stycken! ¢

Hej!  
ANN-HELEN, VÅR NYA 
BIBLIOTEKSCHEF

I mars fick Danderyds fyra bibliotek en ny chef, Ann-Helen Gustafsson 
heter hon. En norrländska med lång erfarenhet av både sjukvård och 
bibliotek. Nu vill vi veta lite mer om henne och hennes uppdrag!

Arbetet med parken började i maj och beräknas vara klart 
inför sommaren 2023. Planen är att parken ska knyta ihop 
det södra torget med busstorget i norr. Det blir en grön 
oas med både fasta och flyttbara parkmöbler. Ett utegym 
finns redan nu på plats för den som vill höja pulsen och 
efter önskemål från närboende byggs också en ny 
lekplats på samma plats där det finns lekutrustning idag.

TRYGGARE PLATS
- Något vi har fångat upp är att platsen tidigare 
upplevts som otrygg och otillgänglig. För att möta 
önskemålen om en tryggare plats installerar vi ny 
belysning, vi tar bort skymmande snår och buskar och 
skapar en mer öppen planlösning, berättar kommunens 
projektledare Mats Falås.

Genom att jämna ut marknivåerna i parken blir det mer 
fri sikt och färre dolda utrymmen. Parken blir också 
mer tillgänglig eftersom det blir enklare att ta sig 
fram med rullstol, rullator och barnvagn.

LÄS MER PÅ DANDERYD.SE/ 
MORBYPARKOCHTORG
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LUMMIGT OCH GRÖNT
Hur blir det med träd i parken?
- Ett antal träd behöver tas ner när vi ändrar marknivån 
i parken. Träd tycker inte om när man ändrar marknivån 
precis där de har sina rötter. Vi har sparat ca 30 träd och 
kommer att plantera ca 48 träd, så träd kommer det att bli. 
Vi har fått frågor om den vackra magnolian och den 
japanska blodlönnen som finns i parken, dessa 
kommer inte att tas bort, berättar Mats.

För att skapa en prunkande plats planteras också  
ca 6600 perenner, 4000 blomsterlökar och 1800  
buskplantor. Utöver det får parken en planterings- 
bädd som kan hantera stora mängder regnvatten  
i samband med skyfall.

ÄNG FÖR FJÄRILAR OCH HUMLOR
En del av parken kommer att bestå av ängsytor  
med gott om nektar för insekter och fjärilar. 

- I kommunen har vi brist på ängar i full sol med  
många blommande arter och vi hoppas kunna  
öka det inslaget med denna park. Det är bra 
för den biologiska mångfalden samtidigt 
som det är vackert att titta på! ¢
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            En man vars 
     hjärta klappar för 
           integration och musik

Hur började ni samla pengar till Läkare utan gränser?
- Det finns en förening som hjälper hemlösa som heter 
Fatima-unionen och jag brukade spela fiol på deras samman-
komster. Det var mycket uppskattat och de ville betala mig 
5000 kronor. Och då sa jag "betalning vill jag inte ha", men 
de insisterade och då sa jag att de kunde skänka det till Läkare 
utan gränser. Sen kontaktade jag några av mina vänner som 
också tycker om folkmusik och på den vägen är det.

Som flest har gruppen bestått av 15-20 musiker, både kvinnor 
och män. Musiken de brukar spela är folkvisor, Bach samt 
schottis och polskor. Evert Taubes ”Ingrid Dardels polska” är en 
favorit, berättar Lennart och gnolar på melodin. Han undervisar 
också en grupp nyanlända i fiol. De har fått låna fiol gratis och 
en av dem har just lärt sig spela ”Happy birthday to you”.

- Till spelmän utan gränser tar vi gärna emot fler musiker. Så 
om man har en gammal fiol på vinden och har lust att börja 
spela igen, får man gärna kontakta oss, säger Lennart.

En höjdpunkt var när spelmännen fick vara med i TV. I 
september 2014 spelade spelmän utan gränser i Mörby 
centrum på plan 3. Plötsligen dyker ett tv-team upp från 
TV-programmet Fråga doktorn med Susanne Axell i 
spetsen för att filma dem. Spelmännen har fått en ”gladis”, 
ett uppskattningspris som delas ut till någon eller några 
som gjort något fint för andra. Dessutom fick Lennart 
tillfälle att bjuda upp Susanne Axell till en schottis till musik 
med hans spelmanslag.

Lennart är också engagerad volontär vid prata svenska- 
caféer i Danderyd och Täby. Han är pensionerad fysik-  
och matematiklärare vid Danderyds gymnasium. 

- Till prata svenska-caféerna kommer det nyanlända från 
Afghanistan, Syrien och nu Ukraina. De är nyfikna på det 
svenska samhället och vill lära sig. Och jag som gammal 
lärare trivs med att lära ut saker, att få folk att begripa, 
säger Lennart nöjt. ¢

Har du stött på en grupp glada musiker som spelar svensk folkmusik utanför 
Mörby centrum eller vid Coop i Enebyängen? Då är det säkert Enebybergsbon 
Lennart Lyngå och hans Spelmän utan gränser du stött på. De började spela 
för sju år sedan och har samlat ihop upp emot 100 000 kronor till Läkare utan gränser.

Det finns tre språkcaféer i kommunen: 
På Mötesplatsen i Kevinge, på biblioteket 
i Mörby centrum och på Träffpunkten 
Enebyberg
Vill du också bli volontär på ett språkcafe? 
Se kontaktuppgifter till föreningarna 
som samordnar volontärer på 
DANDERYD.SE/SPRAKCAFE

LENNART LY
NGÅ

SKEPP O HOJ - NYTT SKEPP PÅ DANDERYDSVÄGEN
Vild fantasi kräver säkra och roliga lekplatser. 
Därför gör tekniska kontoret löpande ronderingar 
av lekplatserna i kommunen och ser över om det är 
något som behöver rustas och säkras upp. Nu har 
lekplatsen på Danderydsvägen – i höjd med 
Östberga station i Djursholm – fått extra kärlek. Här 
ståtar ett nytt skepp för lek och äventyr på hemma-
plan. Annat på gång under året är att vi rustar upp 
ett antal gungställningar i kommunen. Det görs på 
lekplatserna vid Sunnerbovägen, Hamnparken, 
Ösbyparken och Östra Skogsvik.

FÅ KOLL PÅ VAD SOM HÄNDER I KOMMUNEN PÅ 
DANDERYD.SE/DRIFTINFORMATION

På gång i kommunen 

PLATS ATT NJUTA 
VID GERMANIAVIKEN
Varje år underhåller kommunen parker 
och stråk för att de ska hålla en bra 
standard och sätta guldkant på 
vardagen i Danderyd. Under sommaren 
får promenadstråket vid Germaniaviken 
ett lyft. Här blir det mer plats för den 
som vill ta en paus med en god bok, 
njuta av utsikten eller ha picknick.

Längs strandpromenaden blir det 
parkmöbler, solsoffor samt en ny 
grillplats.  Det blir också solcells-
driven belysning. Belysningen 
markerar stråket kvällstid, men 
är skonsam mot växt- och 
djurliv eftersom den styrs med 
rörelsedetektorer och endast 
lyser när någon passerar. 

LÄS MER PÅ DANDERYD.SE/
DRIFTINFO/GERMANIAVIKEN

FÅ KOLL MED APPEN BRANDRISK UTE
Sommar, sol och torrt ute. Det kan råda 
hög brandrisk även om det inte har 
utfärdats något eldningsförbud i 
regionen. Det innebär att du bör vara 
extra försiktig med att elda i skog och 
mark. Håll koll på brandrisken med 
hjälp av SMHI:s brandriskprognos eller 
MSB:s app Brandrisk Ute. 

LÄS MER PÅ DANDERYD.SE/
DRIFTINFO/BRANDRISK

KLIPP HÄCKEN FÖR 
SÄKERHETS SKULL
Sommarlovet hägrar och med det 
dagar fulla med lek och bus för 
många barn. Kommunen vädjar 
därför till fastighetsägare att klippa 

häckar, buskar och annat 
som kan skymma 

sikten för bilar och 
större fordon på 
gatan. Tack för att 
du bidrar till 
säkrare kvarter! 

LÄS MER PÅ 
DANDERYD.SE/

KLIPPHACKEN

CHILLA OCH CYKLA VID LÄRKÄNGEN
Lärkängens trafiklekplats har under 
det senaste året fått sällskap av en 
cykelbana – en så kallad pumptrack. 
Här finns sedan tidigare också en 
boulebana. Under våren har platsen 
fått ytterligare ett lyft med nya 
bänkar, solsoffor, parasoll och 
blomkrukor. För att göra stråket 
lummigare och grönare har nya 
trädarter planteras och ersatt några 
träd vid lekplatsen. De nya trädarterna 
tål läget bättre.

Lennart Lyngå och hans Spelmän utan gränser utanför Mörby centrum
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ANNA OCH FREDRIK TIPSAR OM BEREDSKAP

Preppa! Med vatten, 
värme och mat för en vecka

- Mitt intresse för beredskap har egentligen alltid funnits 
där sen barnsben då min mamma syltade och sparade 
konserver i källaren. Hon lärde mig att det är viktigt att 
kunna klara sig själv om något skulle inträffa, säger Anna. 
När hon lärde känna en vän på hemmaplan i Djursholm 
väcktes intresset för civilförsvar och beredskap och Anna 
valde då att engagera sig i Danderyds civilförsvarsförening 
som en frivillig resurs.  

Om man är beredd  
blir man mindre rädd, 

inleder Fredrik Näslund som är ordföran-
de i Danderyds Civilförsvarsförening. Vi 
har som uppgift att informera Dande-
ryds invånare om hemberedskap och 
vad som är bra att ha hemma om krisen 
eller kriget kommer. Men vi vill också 
lära ut vad man ska göra om något 

inträffar så att människor känner sig mer trygga. Vi utbildar 
även personer för kommunens Frivilliga Resursgrupp. 

VATTEN, MAT OCH VÄRME I EN VECKA 
- Det absolut viktigaste att tänka på i egenskap av kris 
eller krig är tre saker – vatten, mat och värme. Du ska 
kunna klara dig helt själv utan samhällets hjälp i 7 dagar 
och då behöver du både ha tillgång till vatten, mat och 
värme om det är en kall årstid, berättar Anna. 

- Minst 3 liter per person och dygn för en veckas konsumtion 
bör du ha stående. Vattnet klarar sig i 6 månader och jag 
brukar märka upp det med maskeringstejp så jag vet när 
det är dags att byta ut vattnet, fortsätter Anna. 

AVVARA EN LÅDA ELLER HYLLA FÖR SKAFFERIVAROR
I Annas kök finns både en låda och en hylla helt avsedd för 
en krissituation. – Jag har ett basförråd av skafferivaror som 
ett beredskapslager. Om jag plockar någon av dessa varor 
skriver jag direkt upp varan på inköpslistan för att återställa 
förrådet, säger Anna. Varorna används ändå regelbundet i 
Annas kök för att omsätta varorna så de inte blir för gamla. 
När en förpackning lånas från förrådet är det givetvis den 
med äldst utgångsdatum. 

AKUT BEREDSKAP  
I EN RYGGSÄCK 
- En kris kan innebära en situation 
som kräver att du måste lämna ditt 
hem akut och då är det bra att vara 
förberedd, säger Anna. Att ha en 
ryggsäck färdigpackad med det som 
krävs för att klara sig helt själv på 
egen hand i en vecka är ett råd Anna 
vill skicka med till Danderydsborna.  

I sin ryggsäck har hon alltifrån 
frystorkad mat till vattenreningstabletter, en hängande säng, 
vattentäta tändstickor, snabbtorkande handdukar och en dusch. 

- En ryggsäck gör att jag känner mig mindre rädd och mer förberedd. Om 
något händer vet jag att jag inom mindre än 20 minuter kan lämna hemmet 
och ändå klara mig helt själv i en vecka, det är en trygghet, avslutar Anna. ¢

VILL DU VETA MER OM CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET? 
GÅ IN PÅ CIVIL.SE/STOCKHOLM/DANDERYD

Om krisen eller kriget kommer, går det att vara beredd? Hur då, med vad och hur 
ska man tänka och agera? Vi träffade Djursholmsbon Anna och Danderyds Civil-
försvarsförenings ordförande Fredrik Näslund för att få lite tips och råd.
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Anna tipsar
BRA SAKER ATT HA I RYGGSÄCKEN:
• Spritkök och gasol• Sovsäck
• Tält/hängmatta• Vevradio
• Kompass- och karta• Morakniv
• Tabletter som renar vatten• Rep
• Första hjälpen väska• Visselpipa
FLER TIPS HITTAR DU PÅ MSB.SE/RAD-TILL-PRIVATPERSONER

GÖR EN ENKEL KOLL VID DIN 
FASTIGHET OCH SE TILL ATT:

VAD GÖR EN SÄKERHETSCHEF?
På vår enhet arbetar vi tillsammans med kommunens alla förvaltningar och 
externa parter som polisen och räddningstjänsten för att förebygga och 
skadebegränsa sådant som kommuninvånarna upplever som otrygghet. Det 
kan till exempel handla om olika typer av brott eller ungdomars droganvänd-
ning. Vi ansvarar även för kommunens krisberedskap, det civila försvaret samt 
kommunens informationssäkerhet och dataskydd. Dessutom ser vi till att 
kommunen har ett relevant skalskydd och brandskydd samt bevakning av 
kommunens fastigheter och verksamhet.

TRE FRÅGOR TILL 

Lars-Erik Bergwall,
SÄKERHETSCHEF I DANDERYDS KOMMUN

VAD SER DU SOM MEST UTMANANDE MED DITT JOBB?
Det finns få enkla och snabba metoder för att möta och förebygga den typ 
av problematik och kriminalitet som påverkar tryggheten och säkerheten.  
Vi påverkas även av omvärldsläget och det arbete vi bedriver måste vara 
långsiktigt och hållbart. För det krävs en uthållighet av alla parter.

2
HUR SKA KOMMUNINVÅNAREN GÖRA SOM VILL VETA MER?
Det går alltid att vända sig till kontaktcenter med frågor. Det är dock 
inte alltid möjligt att informera om allt som bedrivs inom trygghets-  
och säkerhetsområdet då det i vissa stycken är föremål för sekretess.  
På kommunens webbplats finns en del information att tillgå och jag  
vill passa på att marknadsföra att invånarna bör ta del av de tips och 
hemberedskap som finns där. I dessa tider kan det vara klokt att vidta 
åtgärder så att alla som kan klarar minst en vecka i kris, så att vi som 
kommun kan fokusera våra insatser på de som inte klarar sig själv. ¢

31

Demo fick besök  
av Försvarsmakten 

En kväll i slutet av april passade 
ett 30-tal ungdomar på att träffa 
representanter från Försvarsmak-
ten när de var på besök hos 
Demo. Det blev många kloka 
frågor om mönstring, värnplikt 
och hur kriget i Ukraina påverkar 
Sverige. Det fanns även möjlighet 
att testa lite av Försvarsmaktens 
utrustning. Alla bjöds på ärtsoppa 
och pannkakor och många 
stannade kvar på Demo fram till 
stängning. Och så kan en lyckad 
kväll på Demo se ut!

LÄS MER OM VAD SOM HÄNDER PÅ 
DEMO GENOM ATT FÖLJA DERAS 
SOCIALA MEDIER; @DEMODANDERYD
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Uppleva och göra
Vad händer och vad är på gång? Här samlar vi några av de kulturhändelser 
och evenemang som Danderyd har att erbjuda just nu. Det blir bland annat 
teater, konsert, seniorträffar och nationaldagsfirande!

DANDERYDS KULTURDAGAR 
14-17 SEPTEMBER
Danderyds kulturdagar inleds med Musik på Djursholms slott med 
operasångerskan Erika Sunnegårdh som gäst och avslutas med en 
familjekonsert på Danderyds gymnasium – Sjung med Pettson och 
Findus, där Blåsarsymfonikerna och barnkörer från Danderyds kultur- 
skola medverkar och är utklädda till Pettsons hönsgård. 

LÄS MER OM KULTURDAGARNA PÅ 
DANDERYD.SE/EVENEMANG

VILL DU HA FLER TIPS?Besök danderyd.se/evenemang för att få fler tips på vad du kan uppleva och göra! Saker kan ändras snabbt, så  det kan alltid vara bra att titta in där för senaste nytt kring de evenemang du är intresserad av.EVAKUERINGSBOENDE NORRÄNGSGÅRDEN 

Sängar, leksaker, 
hygienartiklar, kylskåp, 

kläder, cyklar, bollar, 
böcker, sängkläder, 
tvättmaskiner…

Föreningar som normalt har aktiviteter i Norrängsgården 
flyttade till andra lokaler, Elverket ordnade med frukost, 
Vasa-skolan lunch och middag, förskole- och skolverksamhet 
organiserades. Många frivilliga från Röda Korset och En 
utsträckt hand sorterade alla donationer, packade upp och 
bäddade. Under den tid som boendet var öppet fortsatte  
      frivilligorganisationerna att vara på plats tillsammans  
 med timanställda från kommunen för att hjälpa  
       till med det praktiska, allt organiserat av   
                         platscheferna Elisabeth Kihl och Håkan Falk.

    ”Det var en fördel att vi hade erfarenhet från  
     2015, säger Elisabeth Kihl. ”Självklart har det varit  

Civilsamhällets engagemang var enormt när kommunen öppnade 
ett evakueringsboende i Norrängsgården för Ukrainska flyktingar. 

SKA VI BYTA LEKSAKER MED VARANN?
Den 5 juni är det Världsmiljödagen. Kommunens avfallsenhet firar och 
bjuder in till återbruksdagar vid biblioteket i Mörby centrum den 8-10 
juni. Här blir det en återbrukshörna som bygger på principen ta något 
du vill ha – lämna något du inte behöver. Fokus för återbrukshörnan 
är leksaker och sportprylar, välkommen att skänka och byta!

Evenemanget är en del av kommunens arbete med Avfallsplan 
2021–2032. Syftet är att uppmärksamma värdet av återanvändning. 

LÄS MER OM HUR DET GÅR TILL PÅ DANDERYD.SE/BYTIK 

VAD HÄNDER I SOMMAR?
Vattenläger, kulturläger, bokcirklar och 
skrivarworkshops. Det finns mycket att 
göra på hemmaplan i sommar. På 
danderyd.se/sommarlov kan du läsa om 
alla aktiviteter som ordnas i kommunen. 
Där kan du också läsa var du kan bada  
(i sjö eller pool), sparka boll, spela boule 
eller träna på något av kommunens 
utegym eller motionsspår. 

Trevlig sommar! 

LÄS MER PÅ DANDERYD.SE/SOMMARLOV

TRÄFFAR FÖR ANHÖRIGA TILL  
PERSONER MED DEMENSSJUKDOM 
ELLER STROKE
Är du anhörig till en person med demens-
sjukdom/kognitiv sjukdom eller stroke? Då 
får du gärna kontakta Danderyds anhörig-
konsulent för att utbyta erfarenheter med 
andra i samma situation. Anhöriggrupperna 
är kostnadsfria och du kan delta så länge 
du önskar. Kontakta anhörigkonsulent 
Catherine Berglund, Silviasjuksköterska, 
på 08-506 911 19 eller mejla till 
anhorigstod@danderyd.se.

LÄS MER PÅ DANDERYD.SE/ANHORIGSTOD

FIRA NATIONALDAGEN  
VID DJURSHOLMS SLOTT
Välkommen måndagen  
den 6 juni kl 16.30-18.00.  

MER INFO OM PROGRAMMET 
HITTAR DU PÅ SIDAN 15 ELLER PÅ 
DANDERYD.SE/NATIONALDAGEN

VALEN 2022!
VALDAG: 

11 september
FÖRTIDSRÖSTNING:  

24 augusti -  
11 september

Fakta
I NORRÄNGSGÅRDENS EVAKUERINGSBOENDE BODDE 190 PERSONER MELLAN 23 MARS OCH 10 MAJ.

några gupp på vägen men i det stora hela har det varit en 
mycket väl fungerande organisation. Och jag kommer bära 
med mig många minnen från dessa veckor. Mitt i dessa 
personers sorg så har det även funnits plats för fina möten 
mellan människor och barnen har efter ett tag börjat leka 
igen. Vi ska vara stolta som kommun över hur 
vi tog hand om de personer som kom hit.”

Norrängsgården avvecklades 10 maj 
då prognosen för antal ukrainska flyktingar 
som kommer till Sverige har minskat och
Migrationsverket därför ordnar 
behovet av boende själva. ¢

Platscheferna Elisabeth Kihl och Håkan Falk Monica från Röda Korset sorterar kläder Pysselpåsar tas fram för bussresan till nästa boende
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Fira nationaldagen vid 
Djursholms slott igen!
Måndag den 6 juni kl 16.30-18.00

Eftermiddagen bjuder bland annat på:
• Kommunfullmäktiges ordförande Boris von Uexküll håller traditionsenligt tal.

• Utdelning av kommunens kulturstipendium.

• Sjung med i nationalsången, lyssna till musikunderhållning med elever 
från Danderyds kulturskola, tenor Lucas Pellbäck, några av kommunens 
kulturstipendiater samt Danderydskören.

• Enebybergsgymnasterna uppträder, prova på ponnyridning, lyssna till 
sagoläsning i sagotältet, träffa en trollkarl och titta på flaggparaden.

• Cafeteria och sockervadd.

• Ta gärna med picknick! Plats finns i slottsparken.

Firandet arrangeras av Danderyds kommun.

Varmt valkommen!
DANDERYD.SE/NATIONALDAGEN

NU OCH DÅ

Passagen tar sommarlov och 
avslutar för den här gången Jag lever, bor 

och verkar i 
Sveriges bästa 
kommun
Det tål att sägas, om och om igen. 
För det är också vår vision, som är 
min ambition varje dag att tillgodose 
för Danderyds invånare. 

En sak som är gemensamt för oss 
förtroendevalda, oavsett partibe-
teckning, är att vi engagerar oss för 
vårt gemensamma Danderyd. Och 
för dig. Ett annat exempel på stort 
engagemang är alla invånares 
synpunkter i framtagandet av en 
ny översiktsplan. Nu är planen 
godkänd och arbetet börjar med 
att realisera den. I planen fortsätter 
vi att kombinera stora grönområden 
med den moderna trädgårdsstaden 
och utvecklingen av en hållbar 
stadsmiljö. 

Satsningar, investeringar och 
visioner kostar. Årsredovisningen 
för 2021 visar att vi med god 
hushållning och respekt för kommun-
invånarnas pengar har en stabil 
ekonomi, hög kvalité i verksamhe-
terna och en minskande låneskuld. 
Dessutom har vi Sveriges åttonde 
lägsta skatt. Jag är stolt men inte 
nöjd, arbetet för att göra ett bra 
Danderyd bättre fortsätter.

Sedan mitten av mars har förberedelseklassen Passagen varit igång på Kevinge- 
skolan. Här har drygt 25 elever i årskurs 1-8 som nyligen anlänt från Ukraina och 
som bor i kommunen gått. Eleverna har lekt och spelat fotboll med övriga elever på 
rasterna och lärt sig bland annat svenska, engelska och matematik under lektionstid.

KSO HAR ORDET
Hanna Bocander 
Kommunstyrelsens ordförande (M)

DÅ: Sveriges 
nationaldag har firats 
i Sverige sedan 1983.

NU: Nationaldagsfi-
randet vid Djursholms 
slott har sett relativt 
likt ut genom åren. 
Flaggor, fanor, sång 
och folkdräkter.

- Vår målsättning har hela tiden varit att eleverna efter 
ett par veckor i Passagen ska börja i sin ordinarie klass. 
Vi startade verksamheten när det under en kort period 
kom många elever samtidigt från Ukraina, berättar Ylva 
Hedberg, handläggare på bildningsförvaltningen. 

- Men nu har vi sett en klart minskad inströmning av 
ukrainska elever, vilket betyder att Passagen inte längre 
behövs. Och i och med att terminen nu tar slut avslutar 
vi också verksamheten för den här gången, säger 
Jeanette Ocklund, chef för Enheten för flerspråkighet.

De elever som kommer till Danderyd under sommaren 
kommer att kartläggas i augusti och sedan få börja i sin 
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Hanna Bocander

ÄNTLIGEN FÅR VI...

Bra att veta 
Bevattningsförbud kan utlysas lokalt när det är ont om dricks-vatten. Då är det förbjudet att t ex använda vattenslang, vattenspridare, att fylla pooler, uppblåsbara barnpooler och att utföra vattenkrävande aktiviteter som högtrycksspolning. 

Vattna smart i sommar
• Skippa kranvatten i rabatten! Samla upp 

regnvatten i en vattentunna eller balja och 
vattna trädgården med det istället.

• Vattna inte mitt på dagen när står solen som 
högst. Då avdunstar vatten bara. Vattna istället 
tidigt på morgonen eller sent på kvällen.

• Brukar du förresten spola i kranen för att få 
kallt dricksvatten? Fyll en tillbringare med 
vatten och ha i kylen istället så behöver du 
inte spola i onödan. 

ordinarie skola direkt. De kommer då att ha hjälp av en 
studiehandledare på plats i skolan vid behov. Det betyder 
att mottagandet av de ukrainska eleverna då blir detsamma 
som för elever från övriga länder som kommer till Danderyd. 

- Passagen var en jättebra introduktion för de elever som 
kom hit under våren. Genom att samla kompetens och 
resurser kunde vi snabbt få in nyanlända elever i skolan 
och i ett sammanhang där de även hade tillgång till 
personal som talade ukrainska. Det blev riktigt bra och 
både eleverna och deras nya ordinarie skolor kommer 
att vara väl förberedda inför höstterminen, säger Ylva 
Hedberg. ¢
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Läsårsdata 
LOV OCH LEDIGHETER I DANDERYDS KOMMUNALA 
GRUNDSKOLOR OCH DANDERYDS GYMNASIUM

Kontakta 
kommunen!

RING OSS:  
08-568 910 00    
Måndag-fredag: 8-16.30
Sommaröppet: 8-16 
från 1 juni till 31 augusti. 
När du ringer får du 
följande svarsval: 
Tryck 1:  
För socialtjänst, äldreomsorg, 
funktionshinder och LSS 
Tryck 2:  
För trafik, gator, parkering  
och bygg 
Tryck 3:  
För skola och förskola 
Tryck 4:  
Om du söker en specifik 
person i kommunen eller  
har övriga frågor  
Tryck 0:  
Om du vill ha valen  
upplästa igen

BESÖK OSS PÅ    
KONTAKTCENTER
 
Plan 5 i Mörby Centrum
Ordinarie öppettider: 
Måndag-fredag kl 8-16.30
Sommaröppet: 8-16 
från 1 juni till 31 augusti. 

SKICKA EN FRÅGA
FELANMÄLAN ELLER  
SYNPUNKT

Detta kan enkelt göras både 
via dator och mobil.  
Gå in på 
www.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 ärende-
nummer.

VÅRTERMINEN 2023

Terminens första dag: 10 januari

Sportlov: 27 februari - 3 mars, vecka 9

Påsklov: 10 - 14 april, vecka 15

Helgdag: 1 maj

Kristi himmelsfärdsdag  
samt lovdag: 18-19 maj

Klämdag: 5 juni

Nationaldagen: 6 juni

Terminens sista dag: 
13 juni

10/1

v.9

v.15

1/5

5/6

6/6

13/6

18/5

HÖSTTERMINEN 2022

Terminens första dag: 18 augusti. På gymnasiet kan olika 
årskurser ha olika startdatum.

Höstlov: 31 oktober - 4 november, vecka 44

Terminens sista dag: 21 december

18/8

v.44

21/12

En studiedag tillkommer under 
både vår- och höstterminen, 
datum beslutas av rektorn 
vid respektive skola.

TREVLIG SOMMAR!
VI SES IGEN 

I HÖST


