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DANDERYD!

Högsta prioritet att begränsa smittspridning
av det nya coronaviruset, covid-19
Vi arbetar aktivt med att begränsa och
minska smittspridning av covid-19. Parallellt med detta behöver vi säkerställa att
kommunens kärnverksamhet kan bedrivas
även i en situation där fler insjuknar och
med omfattande personalbortfall som
resultat. Kommunens ledningsgrupp sammanträder dagligen i syfte att koordinera
och planera kommunens insatser i nära
dialog med de politiska beslutsinstanserna. Löpande samråd pågår också med
involverade berörda myndigheter och
kommunerna i länet.

Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena!
Krisen skapar en situation som ställer höga
krav på information, på beredskap, och inte
minst – på ledarskap. Min ambition är att minimera störningar och avbrott i kommunens
verksamhet. Jag är mån om att kommunen
ska leverera nödvändig samhällsservice till
danderydsborna - krisen till trots. Kommunens
och min prioritering är att skydda riskgrupper
och att äldreomsorg, barnomsorg och skola
ska kunna erbjudas till alla som har behov.
Det är en utmaning då läget ständigt förändras.
För min egen del handlar det om att så långt
som möjligt försöka besvara och förklara
de överväganden som såväl tjänstemän som
politiker gör under rådande läge.

NÄR JAG IDAG, den första april 2020, skriver
denna text gör jag det med en stor portion
ödmjukhet inför den situation vi befinner
oss i, och det okända som ligger framför oss.
Vi har en osynlig fiende som vi tillsammans
måste hjälpas åt att hantera och bekämpa.

Ingen kunde för bara några månader sedan
föreställa sig att vi skulle befinna oss i det
läge som vi nu gör. Alla drabbas på olika sätt
av viruset. Verksamheter håller stängt, butiker och restauranger ekar tomma och vi är
många som är eller kommer att bli smittade.
Världen som vi kände den före corona tror
jag ser annorlunda ut än den efter.

Ta för vana att kontinuerligt följa kommunens hemsida danderyd.se/coronavirus
för information om kommunens åtgärder
och för samlad bekräftad information om
Coronaviruset.
Även om det just nu känns dystert är
det i kristider som människors bästa sidor
kommer fram. Därför vill jag återigen tacka
alla danderydsbor för att vi tillsammans
visar extra hänsyn till varandra denna väldigt
speciella vår. Varje dag får jag nya exempel
på hur vi hjälps åt. Det ger hopp!

Ps. Låt oss som kan stötta många av

våra lokala företagare i kommunen som
har det tufft nu. Om du kan så passa på att
beställa mat, handla och utför service på

hemmaplan. Danderyds företag behöver dig
och jag tror att vi vill att de ska finnas kvar
även efter corona! ¢
HELA SAMHÄLLET UTSÄTTS NU FÖR
ALLVARLIGA PRÖVNINGAR med en
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påtagligt förändrad vardag för alla som
följd. Danderyds kommun är en viktig
länk i en kedja av olika offentliga aktörer
som har i uppdrag att säkerställa att våra
samhällsbärande kärnuppdrag kan utföras
även i ett ansträngt läge och med förutsättningar som förändras från dag till dag.

I linje med Folkhälsomyndighetens
direktiv fokuserar vi extra på åtgärder
som bidrar till att skydda äldre och sköra
samt övergripande åtgärder för att minska
smittspridningen. Exempel på sådana
åtgärder är att vi stängt ned utåtriktade
verksamheter som riktar sig till äldre. Vi
har också ställt in en rad externa evenemang;
initialt fram till slutet av april.

ÄRENDET I KORTHET
Danderyds kommun kan komma att
behöva upprätta viss lagerhållning av
skyddsutrustning.
Syftet är att säkerställa vård och arbetsmiljö
inom socialnämndens verksamhet med
anledning av utbrottet av pandemisk
influensa, covid-19.
Att upprätta ett kommunlager av skyddsutrustning är en extraordinär händelse och
ingår inte i socialnämndens uppdrag.
Kommunledningskontoret föreslår att
krisledningsnämnden bemyndigar
socialdirektören att om möjligt, inom en ram
upp till en miljon kronor, köpa in skyddsutrustning. I detta ingår att socialdirektören får

Att ta del av saklig och bekräftad korrekt
information är viktigt, särskild under en
kris. Kommunen har därför samlat sådan
information på danderyd.se/coronavirus
och där även kommunens löpande åtgärder
gällande coronaviruset covid-19 finns att
ta del av. ¢

I nära dialog med våra närmaste grannkommuner, Länsstyrelsen och Region
Stockholm pågår nu intensivt arbete för att
kunna säkra upp behov av ökad kapacitet i
den kommunala omsorgen.

KRISLEDNINGSNÄMNDEN
2020-03-27, KS 2020/0182

Beslut om inköp av
skyddsutrustning för
Danderyds kommun

Organisationen jobbar hårt för att kunna
upprätthålla våra kärnverksamheter till
Danderydsborna även under rådande
ansträngda läge och jag vill tacka alla
medarbetare och chefer för den omställningsförmåga och den starka lojalitet jag
dagligen ser prov på. Vi behöver nu alla
mer än någonsin hjälpas åt och stötta
varandra!

VÄLKOMMEN TILL

fatta de beslut som hör samman med inköp
såsom tilldelning av kontrakt och ingående
av avtal.
KRISLEDNINGSNÄMNDENS BESLUT
Krisledningsnämnden bemyndigar
socialdirektören att om möjlighet ges köpa
in skyddsutrustning upp till en miljon
kronor och att fatta erforderliga beslut
kopplade till det.
EKONOMISKA KONSEKVENSER
Kostnaden hamnar på krisledningsnämnden
och eftersom den inte har någon budget
eller ansvarskod belastas kostnaden
kommunstyrelsen. Innan året är slut kommer
kommunfullmäktige behöva ta ställning hur
kommunen ska hantera kostnader relaterade
till covid-19. ¢
KOMMUNENS NÄMNDHANDLINGAR
OCH PROTOKOLL PUBLICERAS I SIN
HELHET LÖPANDE PÅ DANDERYD.SE/
HANDLINGARPROTOKOLL
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harpfestival!
12/6 14/6

DANDERYDSGÅRDEN,
Noragårdsvägen 27
Fri entré!

Fredag 12 juni kl 19
Konsert med Miriam Overlach,
harpa, klassisk musik
Lördag 13 juni kl 19
Konsert med Heather Downie,
keltisk harpa
Lördag 13 juni kl 10-12 och 14-16
Masterclass med Miriam Overlach,
harpa, klassisk musik
Söndag 14 juni kl 10-14
Workshop med Heather Downie,
keltisk harpa
LÄS HELA PROGRAMMET PÅ
DANDERYD.SE/KULTURSKOLAN

REPORTAGE

REPORTAGE

VAD HÄNDER MED
MATAVFALLET?

Det insamlade matavfallet tas omhand av
SÖRAB som lastar om och transporterar massan
till en behandlingsanläggning där det rötas.
Rötning är en mikrobiologisk nedbrytning
av organiskt material i en syrefri miljö. Vid
rötning bildas biogas, som till största delen
består av metan och koldioxid. En del av
biogasen används som drivmedel för bilar
och stadsbussar. Av det som blir kvar efter
produktionen framställs biogödsel till
lantbruket. Det tar ca fyra veckor att röta
matavfallet till biogas och biogödsel.

Tack för maten Danderyd!
107 300 kg. Så mycket äppelskruttar, kaffesump och matavfall sorterades ut i hushåll och
verksamheter i Danderyd under 2019. Bra jobbat! Men vad spelar det egentligen för roll
att sortera matavfall? Och hur gör man för att börja?
I DANDERYD

har ungefär 60 %
av alla hushåll
en brun tunna för
matavfall utanför
sitt hus eller i
sitt soprum. Om
Eva Hedenström
hade fått välja
hade tunnan varit i guld för att markera
värdet på innehållet och värdet på insatsen
som hushållen gör. Eva Hedenström, som
jobbar med avfallsfrågor i Danderyds
kommun, förklarar:
- Det är en enkel och konkret insats för
miljön! Matavfall är en energirik resurs,
genom att sortera ut det kan vi använda

materialet på smartare sätt än om det
bara slängs i restavfallet.
Matavfallet som samlas in i kommunen
används för att producera biogas som blir
drivmedel till bussar och bilar. Du kommer ungefär 4 km på biogasen från en
påse matavfall. Den så kallade rötresten
som blir kvar efter biogasproduktionen är
en fin växtnäring till åkrar och odlingar.
48 VARV RUNT JORDEN

Det låter som en scen ur science-fictionfilmen Tillbaka till framtiden där huvudpersonen kör en bil vars drivmedel är bananskal som stoppas rakt in i tanken Även om
processen inte fungerar på samma sätt är
det i princip verklighet. Av matavfallet

4

som samlades in i Danderyds kommun
förra året producerades biogas som skulle
kunna ta en biogasbil 48 varv runt jorden.
WIN-WIN FÖR PLÅNBOKEN

Det är inte bara en vinst för miljön
att ersätta fossila bränslen med lokalt
producerad biogas, det är också smart
för plånboken. Det mest fördelaktiga
abonnemanget för en villa eller radhus i
Danderyds kommun är ett abonnemang
med matavfallsortering och sophämtning varannan vecka. Att ha en glesare
hämtning är också ett konkret sätt att göra
något bra för miljön eftersom sopbilarna
inte behöver köras lika ofta vid färre
hämtningar.

- I Danderyd är avgiften för avfallshämtningen dessutom viktbaserad. Du
betalar för den mängd restavfall och matavfall du slänger. Det betyder att ju bättre
du sorterar ut förpackningar och matavfall
ur den vanliga soppåsen, desto mindre blir
kostnaden för din avfallshantering hemma.
Det är också ett incitament för att minska
matsvinnet, säger Eva Hedenström.

- En del tror att det bara är villor och
radhus som kan skaffa abonnemang för matavfall, men det stämmer inte. Även företag
och flerbostadshus kan börja att sortera. Vi
hjälper gärna till med tips och rådgivning,
säger Eva Hedenström. ¢
KOM IGÅNG PÅ
DANDERYD.SE/MATAVFALL

RÄKNA PÅ DINA KOSTNADER

Verkar det krångligt? På kommunens
hemsida hittar du en ny e-tjänst där du kan
beräkna din avgift för avfallshämtning,
både för en- och flerbostadshus. Här kan
du laborera med hur din avgift kan förändras beroende på abonnemang och hur ofta
du behöver ha sophämtning.
BÖRJA SORTERA

För den som vill börja sortera matavfall är
det enkelt att sätta igång. Du börjar med
att anmäla ditt intresse på kommunens
hemsida. Inom ungefär en vecka får du ut
ett matavfallskärl och ett kit med papperspåsar, påshållare och instruktioner för hur
du gör. Allt ingår i abonnemanget!

VISSTE DU ATT…

FLER SMARTA
AVFALLSTJÄNSTER
I KOMMUNEN
SKAFFA KÄRL FÖR
TRÄDGÅRDSAVFALL
I slutet av mars började hämtningen
av trädgårdsavfall för säsongen. Du
som bor i villa eller radhus kan ha
abonnemang för trädgårdsavfall och
får då ett 370-liters kärl hem där du
kan lägga smått trädgårdsavfall som
gräs och löv.
Om du inte vill ha ett abonnemang
har du möjlighet att beställa engångshämtning av trädgårdsavfall istället.

2018 sorterades det i snitt ut 33 kg
matavfall/invånare i Danderyds
kommun.

LÄS MER PÅ
DANDERYD.SE/TRADGARDSAVFALL

Bäst i Sverige 2018 var Båstad
kommun med 84 kg sorterat
matavfall/invånare.

VI KAN HÄMTA DITT GROVAVFALL
Du vet väl om att du som bor i villa och
radhus kan få din gamla soffa, trasiga
stol och utslitna säng hämtad hemma
vid din tomt? Du betalar per hämtningstillfälle och volym. Vi kan även hämta
grovavfall från flerbostadshus, genom
abonnemang eller budning.

I länet var Danderyds kommun femte
bäst på matavfallssortering 2018.
Jämfört med övriga kommuner i
landet, som rapporterat in statistik på
insamlad mängd matavfall per
invånare 2018, hamnade Danderyds
kommun på plats 134.
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LÄS MER PÅ
DANDERYD.SE/GROVAVFALL

PÅ GÅNG

Koppel på hunden
KOPPLA GÄRNA AV I NATUREN

Foto: Tikspac

En kan inte göra allt
men alla kan göra något,
det är dessutom bra för hälsan att
vara ute och röra på sig.

Använd dig av kommunens e-tjänster
VISSTE DU OM ATT kommunen erbjuder

- Erik Ahlström, eldsjäl och grundare av folkrörelsen Plogga.

ett flertal e-tjänster som finns tillgängliga
via vår hemsida?

Nya skräpplockarstationer
uppmuntrar till ”plogging”
Plogging – att jogga och plocka skräp i naturen – är en folkrörelse på frammarsch.
Nu testar kommunen att sätta upp skräpplockarstationer för den som vill göra en
insats på motionsrundan. Men det är inte bara det lilla skräpet som stör i det gröna
- alltför ofta sker dumpning av byggavfall i Danderyds naturområden.
UNDER VÅREN

ska fem skräpplockarstationer
med gratis påsar
monteras upp
vid Sätraängsbadet, Enebybergs IP, Eneby
skogsväg,
Altorp station

och ytterligare en plats.
- Tanken är naturligtvis inte att detta
ska ersätta kommunens egen städning på
något sätt. Men vi ser att det finns en vilja
bland invånare att få bidra, att alla kan
göra något, till exempel längs med strandpromenader och lite mer otillgänglig natur
dit kommunens personal inte hinner varje
månad, säger Karin Almén, stadsträdgårdsmästare på Tekniska kontoret i Danderyd.
Stationerna syftar också till att väcka en
tanke om att ta eget ansvar för sitt skräp på

men glöm inte koppel på hunden.
Under perioden 1 mars till 20
augusti är det extra viktigt att du
som hundägare har uppsikt över
din fyrbenta vän. Detta framgår
av paragraf 16 i lagen (2007:1150)
om tillsyn över hundar och katter.
Lagens syfte är att skydda de
vilda djuren, både däggdjur och
fåglar, under den mest känsliga
tiden när djuren får sina ungar.

utflykten och göra det enkelt att ta med
och slänga det i en soptunna.
DUMPNING ETT PROBLEM

Kommunens parkpersonal gör ronderingar och städar runt om i kommunen
varje vecka, året runt. Genom kommunens
e-tjänst för felanmälan kan invånare hjälpa
till att tipsa om mer omfattande nedskräpning. Ett återkommande problem är dumpning av byggavfall, vitvaror och möbler
från renoveringar.
- Tyvärr dumpas det ofta i naturreservaten som kanske upplevs som ödsliga med
skog. Det är riktigt trist, och kostar onödiga
pengar att ta hand om, säger Karin Almén.
BE OM KVITTO FRÅN HANTVERKARE

Men det finns ett enkelt sätt att förebygga
dumpning av den typen av avfall; be om
kvitto om du renoverar.
- Om du bygger om hemma, be dina
hantverkare att lämna kvitto på byggavfall de
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har lämnat på Hagby Återvinningscentral.
På så sätt vet du att avfallet hamnat rätt,
säger Karin Almén.
GLASKROSS VID BARRACUDA

En annan insats som kommunen gör
för att förebygga nedskräpning i år är
att öka tillsynen vid stranden Barracuda
i Germaniaparken.
- Barracuda är en av kommunens finaste
platser med en fantastisk sandstrand och
klippbad, där många älskar att bada under
sommaren. Där har vi varje år problem
med att det krossas flaskor på stranden inför
sommarlovet. Förra året var det så mycket
glas att sanden fick silas vilket såklart kostar
pengar. Nu hoppas vi, och kommunens enhet
för Kultur- och fritid, att ökad närvaro ska
minska detta, säger Karin Almén.¢

I dessa tider när vi uppmanas att hålla
avstånd från varandra och vissa av oss även
behöver stanna inomhus i en större
utsträckning men ändå behöver få
vardagen att fungera är ett bra tips att du
använder dig av kommunens e-tjänster.

Via dessa kan du b la göra felanmälan,
ansöka om förskola/skola, hantera dina
avfallsärenden, skicka en fråga till
kommunen, ansöka om bygglov etc.
E-tjänsterna är tillgängliga dygnet runt.
DU HITTAR E-TJÄNSERNA
PÅ FÖLJANDE ADRESS:
DANDERYD.SE/E-TJANSTER

Det kan vara bra att känna till att
hundar i Danderyds kommun ska
hållas kopplade på alla offentliga
platser även övrig tid på året.
Enligt den lokala ordningsstadgan
innebär det allmänna vägar, torg,
parker samt även motionsspår,
badplatser, ridspår med mera. ¢
LÄS MER PÅ
DANDERYD.SE/HUND

Stoppa
fettpropparna!

Häll inte ut fett i diskhon.
Fett stelnar till proppar som skapar stopp i
avloppet. Läbbigt, men enkelt att undvika.
Har du matolja över? Häll i en plastflaska och
lämna för återvinning eller släng i soporna.

Läs mer på
www.kappala.se/fett

FELANMÄL NEDSKRÄPNING PÅ
DANDERYD.SE/FELANMALAN
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ATT GÖRA

PÅ GÅNG

Även om vi ska vara socialt återhållsamma så här i
coronatider så börjar våren spira omkring oss. Danderyd
har så otroligt mycket härliga utomhusaktiviteter att
bjuda på, så ut och njut av våren tillsammans med
vänner och familj på lagom avstånd.
UTEGYM

I kommunens fyra utegym kan du helt
gratis träna styrka med hjälp av redskapen
eller göra övningar med din egen
kroppsvikt som motstånd. Ett av gymmen
är speciellt anpassat för aktiva seniorer.
BOULEBANOR

Foto: Johnér bildbyrå

PARKER

I våra parker kan den som vill vara aktiv
leka eller promenera. Söker du stillhet kan
du med fördel slå dig ned på en parkbänk
och njuta av en vacker utsikt, till exempel.
LEKPLATSER

Det finns över 30 lekplatser i olika storlekar
runt om i Danderyd. Alla finns utmärkta på
en karta där du också kan få information
om vad det finns för roligt att upptäcka
och leka med på respektive lekplats.

Bad och simskola

I Danderyd finns boulebanor på flera olika
platser: En på Lokevägen, två vid
trafiklekplatsen Lärkängen och tre vid
Kevinge äldreboende.
RIDSPÅR

I anslutning till Djursholms ridhus finns ett
antal anlagda ridspår. Spåren är i huvudsak
förlagda till den gamla banvallen i
Djursholm samt i Altorpskogen.
NATUROMRÅDEN

I Danderyds naturområden finns skogar,
sjöar, höga höjder, gravfält, promenadstråk
och många stora, vackra ekar. Miljön är
varierad och ger fina möjligheter till vila,
motion och härliga naturupplevelser.

Kvarnparksbadet
öppnar 23 maj
Välkommen till en ny säsong med bad i
tempererade pooler, simmärkestagning,
samt glass och fika i vårt populära café!

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

Det finns utbyggda och preparerade
spårsystem i Rinkebyskogen i Enebyberg
och i Altorpsskogen i Djursholm. Ett
motionsspår finns även i anslutning till
idrottsplatsen i Stocksund. I spåren kan du
både promenera, jogga och spurta!

Svenska kyrkan på Andrum i
Mörby centrum, plan 5.
Välkommen första helgfria
fredagen varje månad. ¢

LÄS MER PÅ DANDERYD.SE/
ANHORIGSTOD

VÄGARBETE:

E18 får nya bussfiler och digitala skyltar
NU BYGGER TRAFIKVERKET nya
bussfiler på E18 mellan Stocksund och
Lahäll. Arbetet pågår från den 1 april
och planeras vara klart på sträcken under
hösten 2020. Vägarbetet betyder att
bussarna kör i de vanliga körfälten och
hastigheten sänks till 70 km/h.
Samtidigt installeras också ett digitalt
skyltsystem på sträckan mellan Stocksund
och Arninge. Systemet varnar för t ex
köbildning och finns redan på flera av
Stockholms infartsleder.

Passa på att besöka någon av våra fem
idrottsplatser; Danderydsvallen,
Danderyds gymnasiums IP, Djursholms IP,
Enebybergs IP och Stockhagens IP. ¢

Insatserna är en del av en större satsning
på trafikflöde och hållbart resande i
nordöstra Stockholm.

FÖR MER INFO OM AKTIVITERNA SE
DANDERYD.SE/UTOMHUS

Kontakta Danderyds gymnasium
för mer information:
Telefon 08-568 913 01 eller mejla
till linus.hultstrand@danderyd.se

ANHÖRIGCAFÉ i samarbete med

LÄS MER PÅ
DANDERYD.SE/DRIFTINFORMATION

IDROTTSPLATSER

Spetsutbildningen i matematik
har ett riksintag och välkomnar
elever från hela landet.

Öppet kafé

– för dig som har någon i din närhet
som är långvarigt sjuk, äldre eller
har ett funktionshinder.

Nu är det dags att ta bort flottbron
för säsongen. Onsdagen den 15 april
flyttas flottbron.

Det finns ett flertal fotbollsplaner i
Danderyd, både gräs-, grus- och
konstgräsplaner. Det finns även en
fotbollshall.

Det finns elever som ska gå
spetsutbildningen i matematik
vid Danderyds gymnasium till
hösten, som önskar hyra
inackorderingsrum från och
med den 17 augusti 2020.
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TRANHOLMEN KOPPLAS SAMMAN
med fastlandet mellan den 1 november
och 15 april varje år med hjälp av en
flottbro av pontoner. Övrig tid på året
fungerar bron som flytbrygga.

FOTBOLLSPLANER

Har du ett
ledigt rum?

Fik
a

Nu flyttas flottbron

a fredagen i
m
rst
fö

en.
ad
ån

Ut och njut
av våren!

TRANHOLMEN:

LÄS MER PÅ
TRAFIKVERKET.SE/NORRORT

Nu kan du söka
bygglov digitalt
NU SMYGLANSERAS NYA e-tjänster
på danderyd.se för dig som vill söka
bygglov. Det går även att beställa
kartor, komplettera och följa sitt
ärende.
Grannar och sakägare kan också
lämna svar på en remiss.
Det finns vägledning genom hela
bygglovsprocessen, från information
om vad som gäller när du vill bygga
till checklistor på vad som ska bifogas
en ansökan. Tjänsterna kan användas
av både privatpersoner och företag.
HÄR KOMMER DU TILL
E-TJÄNSTERNA: DANDERYD.SE/
NYHETER/SOK-BYGGLOV-DIGITALT
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Orolig?
Ring stödtelefonen

KÄNNER DU DIG OROLIG, ensam
eller full av frågor och behöver någon
att prata med i rådande situation?

Ring oss på stödtelefonen,
vi finns till för dig!
Ring 08-568 910 00
mellan 09.00-16.30
Catherine Berglund & Mikael Nylander
- anhörigkonsulenter

SENIOR

Så arbetar Danderyd för att
skydda äldre mot smittspridning
av det nya coronaviruset.
Tvätta
händerna!
I hela

30
sekunder

1. Löddra ordentligt.
2. Tvätta mellan fingrarna, ovanpå
handen och runt tummen.
3. Skölj och torka.
Minska risken att bli sjuk.

Stanna
hemma om
du är sjuk
När du har något av dessa symtom

Vi följer mycket noga ansvariga myndigheters direktiv
för att motverka smittspridning av det nya coronaviruset
covid-19 i våra vård- och omsorgsboenden liksom för
övriga kommuninvånare berättar Britt-Marie Ekström,
socialdirektör på Danderyds kommun.
DET ÄR
REGION
STOCKHOLM
med ansvarig
läkare i samråd
med Smittskydd
Stockholm som
i första hand har
hand om vårdkedjan. Vi har ett mycket gott samarbete
kring detta och följer den patientsekretess
och säkerhet som gäller. Kommunens
verksamheter har upparbetade rutiner och
har vidtagit ett antal skärpta åtgärder för
att motverka smittspridning, fortsätter
Britt-Marie Ekström. Personalen följer och
arbetar efter riktlinjerna från Vårdhygien
och region Stockholm.
Nu gäller det att vi alla fortsätter att hjälpas
åt med att begränsa smittspridningen och
det är viktigt att vi alla följer de råd som
finns – framförallt hålla en god hygien
och stanna hemma när du är sjuk.
Folkhälsomyndigheten uppmanar just nu
också personer över 70 år att de begränsar
sina kontakter med andra människor så

Feber
Hosta
Snuva
Halsont

Var rädd om våra äldre
och våra sköra

långt som möjligt. Kommunen har infört
besöksstopp för besök på våra vård- och
omsorgsboenden och stängt kommunens
träff punkter för seniorer samt dagverksamheterna Oliven och Soltorpet. Vi har stor
förståelse för att beslutet om besöksstopp
påverkar många äldre och anhöriga som
vill träffa sina nära och kära. Men fokus i
nuläget måste dock vara att i största möjligaste mån skydda sårbara personers hälsa.
Våra vård och omsorgsboenden kommer att
göra allt för att underlätta kommunikationen
mellan anhöriga och boendet.
De äldre och deras anhöriga vid de aktuella äldreboendena är särskilt informerade
om smittspridningen och kommunen följer
Region Stockholms riktlinjer för smittfall
vid vård- och omsorgsverksamhet.
- Med hänsyn till de äldre och personal
är det oerhört viktigt att kommunen håller
fast vid patientsekretessen. Vi har även ställt
in alla kultur- och fritidsarrangemang och
åtgärderna görs främst för att minska smittspridningen, avslutar Britt-Marie Ekström. ¢
LÄS MER PÅ DANDERYD.SE/CORONAVIRUS
DANDERYD.SE/CORONAOMSORG

Vad gör
en MAS?

SENIORDIREKT ÄR EN TJÄNST
MED ETT DIREKTNUMMER TILL
ÄLDREOMSORGEN.
Känner du dig orolig, ensam eller full av
frågor och behöver någon att prata med
i rådande situation?

Marie Blad - Medicinskt ansvarig sjuksköterska
på Danderyds kommun berättar om sin ”typiska”
arbetsdag och hur den nu har förändrats i och
med det nya coronavirusets framfart.
KAN DU
BESKRIVA DIN
ROLL HÄR PÅ
DANDERYDS
KOMMUN?

KAN DU BERÄTTA HUR EN TYPISK
ARBETSDAG SER UT FÖR DIG?

VAD HAR DU FÖR UTBILDNING?

- Att arbetet är så omväxlande med
många varierande arbetsuppgifter. Att ha
en samverkande roll med många olika
personer och aktörer, allt från anhöriga
som ringer med frågor till möten med
myndigheter. Men mest givande är vetskapen om att kunna göra skillnad för den
lilla människan som är längst ut i ledet.

- Sjuksköterska

VAD HAR DU ARBETAT MED TIDIGARE?

- Förutom arbetat som sjuksköterska
också arbetat med patientsäkerhet i
samband med kontrollerade läkemedelsstudier på människa. Det är erfarenheter
som jag har haft stor nytta av i mitt arbete som MAS, t.ex att systematiskt granska och följa upp hälso- och sjukvården i
kommunen för en patientsäker vård.

- Stora förändringar på grund av det
extraordinära läget. All övrig planerad
verksamhet har lagts åt sidan och all tid
ägnas åt beredskapsplanering, samordna

Ring oss på seniordirekt,
vi finns till för dig!

Ring 08-568 910 00 mellan 09.00-16.30
Catherine Berglund och Mikael Nylander
- anhörigkonsulenter

insatser, delta i krishanteringsgrupper, vara
informationskanal ut till verksamheterna
och kunna ge råd och stöd där det behövs.

- Som medicinskt ansvarig
sjuksköterska
(MAS) ansvarar
jag för kommunens hälso-och sjukvård. Mitt huvudsakliga uppdrag är att se till så kommuninvånarna får en patientsäker och god vård.
Det omfattar personer som är beviljat
särskilt boende för äldre, särskild boendeform inom LSS eller socialpsykiatri. Det
inkluderar även kommuninvånare som
har beviljad dagverksamhet eller daglig
verksamhet enligt LSS.

HUR HAR DIN ROLL FÖRÄNDRATS I
OCH MED CORONA-VIRUSET?
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SeniorDirekt utökar
nu sina telefontider

- En vanlig normal arbetsdag kan jag
vara på besök ute i en gruppbostad eller
på ett vård- och omsorgsboende, det
kan också vara att skriva riktlinjer inom
hälso- och sjukvård eller arbeta med ett
tjänsteutlåtande som ska presenteras för
socialnämnden. En gång i månaden har
jag samverkansmöte med mina MAS
kollegor i närkommunerna vilket är
betydelsefullt. Som MAS är man ensam
i sin roll inom en kommun.

VAD ÄR DET ROLIGASTE/MEST
GIVANDE MED DIN ROLL?

NÅGOT MEDSKICK TILL VÅRA
INVÅNARE/LÄSARE SÅ HÄR I
CORONA-TIDER?

- Naturen bryr sig inte om coronaviruset
utan levet sitt vanliga liv. Ta promenader
om ni kan eller öppna ett fönster, njut av
fåglarna som har börjat sjunga, se buskarna
som börjar knoppa och känn våren som är
på gång. Det ger mig glädje och energi. ¢
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Boken kommer till dig

HAR DU ELLER NÅGON du känner
svårt att ta sig till biblioteket?
Biblioteken i Danderyd erbjuder
tillsammans med Röda korset tjänsten
Boken kommer. Det du vill låna
kommer då hem till dig!
Du behöver inget läkarintyg, biståndsbeslut eller liknande för att få tillgång
till tjänsten, allt du behöver göra är att
anmäla dig till ditt närmaste bibliotek.
Som boken kommer-låntagare kan du
ringa till biblioteket och beställa böcker.
Böckerna levereras sedan hem till dig
av en volontär från Röda korset eller av
bibliotekets personal. Det går också bra
att lägga undan böcker på ett bibliotek
så att de kan hämtas av till exempel en
anhörig eller personal från hemtjänsten.
Förutom vanliga böcker är även
ljudböcker på skiva, tidningar och
tidskrifter, ﬁlmer och böcker med stor
stil tillgängliga via tjänsten Boken
kommer.
LÄS MER PÅ
DANDERYD.SE/BIBLIOTEK

BRA ATT VETA

Schema för den mobila
återvinningscentralen
DEN MOBILA ÅTERVINNINGSCENTRALEN besöker kommunen
på utsedda onsdagar, lördagar 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 återvinningscentralen
är bemannad med personal från SÖRAB som svarar på frågor om
sortering av avfall.

Korsningen mellan Klockargårdsvägen
22/4 och Enebybergsvägen (5)

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

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

26/4 varumottagningen (2)
6/5

6

Stockhagens IP (4)
Stocksundsskolan, på vändplatsen

16/5 och längs Skolgårdsvägen (9)
20/5 Enebybergs IP (6)
3/6

3
8
5

Grusplanen mellan Lillkalmarvägen
och koloniträdgårdarna (3)

2

17/6 Långängsstrand, Käppalatunneln* (1)
1/7

7

Korsningen mellan Klockargårdsvägen
och Enebybergsvägen (5)

4

9

15/7 Enebybergs IP (6)

1

Grusplanen mellan Lillkalmarvägen

29/7 och koloniträdgårdarna (3)

LÄS MER PÅ DANDERYD.SE/MAVC

VAD VILL DU ATT
VI SKRIVER OM?

Snabbare kontakt med kommunen
SKICKA EN FELANMÄLAN,
FRÅGA ELLER SYNPUNKT
Detta kan enkelt göras både via dator och
mobil. Gå till 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
ärendenummer.

RING OSS!
08-568 910 00
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
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MAILA OSS PÅ:
DANDERYDSAKTUELLT
@DANDERYD.SE

BESÖK OSS
I MÖRBY CENTRUM
Du är välkommen att besöka oss
i Information Danderyd på plan 4
i Mörby Centrum.
Öppettider:
Måndag - fredag kl 8-17

