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Ut och spontanidrotta, cykla, fixa i trädgården eller bara njut i vårsolen!
Vår i rörelse

ALLTID 
UPPDATERAD 

INFORMATION PÅ

TEMA:
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Mer Spontanidrott!
Redan nu i var blir det

Tips till vårens fix
Antligen var!

Tack for alla svar kring
Östra Enebytorg

Danderydstrampet 
CYKELORIENTERING  

FÖR ALLA

Vår i luften 
UTERUM ATT SE 

FRAM EMOT

Biblioteket i Mörby 
STÄNGT PÅ GRUND 
AV OMBYGGNAD. 
NYÖPPNING 11/9

   
Nationaldagsfirande
Valkommen till digitalt

#2 2021 • TIPS, INFORMATION 
OCH INSPIRATION FÖR DIG SOM 
BOR I DANDERYDS KOMMUN
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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 den 17 juni Manusstopp den 29 april.

DANDERYDS
KOMMUN

ÅR 2020 har kommunens verksamheter 
påverkats mycket av pandemin. Trots högre 
sjukfrånvaro och ökad oro hos våra anställda 
har vi klarat av att hålla verksamheterna 
igång med vissa justeringar för att följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

I februari genomfördes en medarbetarunder-
sökning, vilket görs vartannat år, för att följa 
upp arbetsgivarfrågor så som ledarskap, 
motivation och styrning. Årets undersökning 
visar att kommunens anställa är mer nöjda än 
år 2019. Mycket fokus de senaste två åren 
har lagts på att skapa en långsiktig hållbar 
ekonomi i kommunen och våra medarbetare 

Mer nöjda medarbetare än år 2019

Villor, vår och 
vaccinering

har visat vilja och engagemang till att bidra 
i det arbetet. Undersökningen ger oss ett 
kvitto på att i de allra flesta verksamheter är 
ledning och styrning mycket stabil och vi 
har motiverade medarbetare. Vi ser också 
att ledarskapet hos cheferna i kommunens 
verksamheter har utvecklats och cheferna får 
fina omdömen vilket ger oss stora möjligheter 
att arbeta vidare med att leverera fortsatt 
kvalitativ verksamhet till Danderydsborna.

Vårhälsningar

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!

Lyckad digital dialog 
med nämndordföranden
 
ORDFÖRANDEN i kommunens nämnder 
bjöd i början av året, via kommunens 
hemsida, in kommuninvånare till en digital 
dialog för politiskt samtal. Detta som ett 
komplement för dialog i dessa pandemitider.  
Drygt 20 kommuninvånare hörsammade 
denna nya möjlighet att boka ett digitalt 
möte vilka genomfördes under ett par 
veckor kring månadsskiftet februari-mars. 

Nämndordförandena konstaterade att  
detta forum visade sig vara mycket lyckad 
som ett ytterligare erbjudande för nära 
dialog. Nämndordförandena låter nu hälsa 
att de avser återkomma efter sommaren via 
kommunens hemsida med erbjudande om 
nya bokningstider för politiska samtal digitalt. 
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Du vet väl att du hittar kommunens 
alla nämndhandlingar och protokoll på 
danderyd.se/handlingarprotokoll.

Pssst...

Hej Danderyd!

DELTAGANDE I 

"Kulturskola över 
kommungränserna"

AXPLOCK

ÄRENDE: 
Inkommen förfrågan till Danderyds 
kommun från styrgruppen för projekt 
”Kulturskola över kommungränserna, 
KÖK” om att teckna interkommunala 
avtal med projektets ingående kommuner 
(Vallentuna, Täby och Sollentuna) för 
elevutbyten. Förvaltningen har i 
tjänsteutlåtande redogjort behov av  
en utredning kring vad ett avtalat 

elevutbyte innebär och vilka konsekvenser 
det får för Danderyds barn och unga samt 
verksamheten i Danderyds kulturskola.

BESLUT
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att det 
skall genomföras en utredning om vad ett 
deltagande i KÖK och tecknande av avtal 
innebär för Danderyds kommun. ¢

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN 
2020-02-02 § 7 KFN 2021/0021

 
Kommunfullmäktige

NÄSTA SAMMANTRÄDE  
ÄGER RUM 10 maj

SAMMANTRÄDESDAGAR 2021:
7 jun, 30 aug, 4 okt, 8 & 11 nov, 13 dec 
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.

Vi genomför ett coronasäkert nationaldagsfirande den 6 juni.  
Se hela firandet på danderyd.se/nationaldagen 

NÅGOT AV INNEHÅLLET: 
• Kommunfullmäktiges ordförande  

Boris von Uexküll håller traditionsenligt tal.
• Utdelning av kommunens kulturstipendium,  

ungdomsledarstipendium och hedersplakett.   
• Musikunderhållning med elever från Danderyds  

kulturskola, sjung med i nationalsången,  
lyssna till några av kommunens kulturstipendiater. 

VÄLKOMMEN ATT FIRA NATIONALDAGEN MED OSS!

Nationaldag!
I ÅR FIRAS DEN DIGITALT

Biblioteket i Mörby
HÅLLER STÄNGT I VÅR OCH SOMMAR

Biblioteket i Mörby centrum ska flytta till nya 
större lokaler, och håller därför stängt från och 
med den 27 mars. Nyöppning och invigning i de  
nya lokalerna blir det den 11 september 2021. 
Under stängningen kommer bland annat några 
av möblerna renoveras för att sedan återanvändas 
i de nya lokalerna. 

DE ÖVRIGA biblioteken håller under tiden 
öppet så gott det går beroende på smittläget.  
Du som har svårt att ta dig till ett bibliotek  
kan fortsätta att använda dig av tjänsten 
Boken-kommer. 

LÄS MER PÅ DANDERYD.SE/BIBLIOTEK 

Danderyds

VI SER NU en tydlig trend med ökad 
efterfrågan på småhus i hela Stockholms- 
området. Pandemin gör att fler arbetar 
hemifrån och då önskas både större 
bostadsyta samt närhet till vatten och 
grönområden. Efterfrågan på villor i vår 
kommun är högst i landet. Jag skulle gärna 
se att det byggdes fler villor och radhus i 
kommunen så att nya familjer får bli 
Danderydsbor och ta del av allt vår fina 
kommun kan erbjuda. Min förhoppning är 
att denna önskan om att bygga småskaligt 
ska komma till uttryck i den översiktsplan 
som inom kort skickas ut på samråd.  
Berätta för kommunen vad du tycker!  
Läs mer på sid. 11.

Som en ytterligare effekt av pandemin ser vi 
ett ökat intresse och behov av rörelse samt 
utomhusvistelse; därför ser jag mycket fram 
emot den satsning som nu görs på nya 
anläggningar för spontanidrott runt om i alla 
våra kommundelar, läs mer om detta på 
sidorna 4 och 5.

Hoppas att vi ses 
i motionsspåret! 
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AKTIV FRITID

Mer spontanidrott för alla!
Tack vare en storsatsning på spontanidrotten i kommunen kommer flera nya 
aktivitetsytor att anläggas. Dessa kommer att vara tillgängliga för alla åldrar, 
alla årstider och alla tider på dygnet. Satsningen på totalt 4 miljoner kronor 
kommer att börja märkas redan nu under våren.

EXAKT HUR de extra pengarna ska 
användas är inte bestämt, men fritidsen-
heten inom bildningsförvaltningen har 
tagit fram ett antal förslag, som kultur- 
och fritidsnämnden nyligen har fattat 
beslut om. (Beslutet fattades vid nämnden 
den 30 mars vilket är efter att denna 
tidning gått till tryck.) 

FÖRBÄTTRAD FOLKHÄLSA
- Allt fler vill utöva fysisk aktivitet utan 
att krav på prestation och tävling, och nu 
ser vi till att det kommer att finnas fler 
och ännu bättre möjligheter till detta. Jag 
är helt säker på att det här kommer att för-
bättra folkhälsan bland Danderydsborna, 
säger Håkan Arfwedson, kultur- och 
fritidschef i Danderyds kommun.  

- Vi vill satsa på anläggningar för alla 
åldrar och i alla kommundelar – de ska 
vara tillgängliga för så många människor 
som möjligt. Finns anläggningarna nära 
där folk bor blir träningen också av, säger 
Pierre Nystedt, anläggningschef vid 
fritidsenheten.

- Vi har haft kontakt med både invånare 
och föreningar och har fått en ganska bra 

bild över vilken typ av anläggningar som 
efterfrågas och som saknats, säger Pierre 
Nystedt.

BEACHVOLLEY OCH DISCGOLF
Bland förslagen finns ett spår för 
mountainbike i Rinkebyskogen, två 
utegym i västra Danderyd samt en plan 
för beachvolleyboll och en bana för 
discgolf i Stocksund. 

Även området kring Ösbysjön i 
Djursholm kommer på olika sätt att 
rustas upp, bland annat med en flytflotte 
och en upprustning av bastun. Det finns 
också förslag på att sätta upp padelbanor 
utomhus centralt i kommunen. Padel är 
en av de sporter som vuxit snabbast i 
Sverige under senare år.

FLER UTEGYM
- Vi har ett bra utbud redan idag, men med 
de här extra pengarna kommer det att bli 
ett riktigt bra utbud! Idag har vi tre utegym 
som är väldigt populära och nyttjas av 
både elitmotionärer, pensionärer och 
idrottslag, men nu planerar vi för ytterliga-
re 2-3 stycken, varav ett är anpassat för 
seniorer som vill träna koordination och 
balans, säger Pierre Nystedt. 

ALLT FLER VILL CYKLA
Idag finns ett mindre spår för mountainbi-
ke i Altorpsskogen, men nu planeras för ett 
nytt spår i Rinkebyskogen. 

- Cykelsporten är en annan sport som 
har blivit väldigt populär, Täby MTB har 

över 1500 aktiva och har startat 
träningsgrupper i Danderyd, så den här 
satsningen känns helt rätt och jättebra. 
Vi vill också anlägga en pumptrack- 
bana som är en slags slinga där man  
på cykel, skateboard, inlines eller kick- 
bike kan träna sin balans och lära sig 
nya färdigheter tillsammans med andra, 
berättar Pierre Nystedt. 

Även discgolf är en växande sport 
och efter att närliggande kommuner 
anlagt banor som blivit mycket 
välbesökta, väljer även Danderyd att 
anlägg en sådan. ¢

LÄS MER PÅ  
DANDERYD.SE/FRILUFTSLIV
 

MER INFORMATION
Mer information om vilka 
anläggningar som kommer  
att anläggas, finns att läsa i 
protokollet från kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde 
den 30 mars: DANDERYD.SE/
HANDLINGARPROTOKOLL

Mer information om var de olika 
anläggningarna kommer att 
placeras, publiceras under våren 
på DANDERYD.SE/FRILUFTSLIV 

Vi vill satsa på 
anläggningar för  
alla åldrar och i  
alla kommundelar 
Pierre Nystedt, anläggningschef  

SPONTANIDROTT INNEBÄR…
… att någon form av fysisk 
aktivitet utförs utanför den 
organiserade idrotten. Till 
exempel ett gäng vänner som 
samlas för att spela fotboll eller 
boule, kasta frisbee tillsam-
mans, en barnfamilj som åker 
skridskor i ishallen eller att en 
person besöker ett närbeläget 
utegym.  

Under 60- och 70-talet var 
spontanidrotten den vanligaste 
formen av idrottsaktivitet där 
både lek och spel skedde på 
egna initiativ och relativt obero-
ende av specifika anläggningar.

I PEP- rapporten 2020 redovisas att 
endast 2 av 10 barn når den rekom-
menderade mängden fysisk aktivitet. 
Tonårstjejer är den grupp där lägst 
andel når rekommendationen.

Visste du att...

Redan nu i var blir det…
33
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AKTIV FRITID

     Jag är  
                  mycket glad 
                               över att vi   
                  har fått 
     möjligheten  
                  att satsa  
extra mycket på spontanidrotten 
under 2021, det behövs verkligen  
i dessa tider och det är ett viktigt 
led i att ge flera ungdomar och 
äldre möjligheten att aktivera sig 
spontant och när det passar dem. 

Robert Nibelius, ordförande  
i kultur- och fritidsnämnden (M)

KARTA ÖVER DET PLANERADE 
MTB-SPÅRET I RINKEBYSKOGEN
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VÅR I LUFTEN

Danderydstrampet 
– EN CYKELORIENTERING FÖR ALLA

VÅRENS CYKELAMBASSADÖRER 

Antar utmaningen!
Hur beroende är du av din bil i vardagen? I kampanjen Utan bilen-dealen antar  
22 testhushåll från 12 grannkommuner utmaningen att testa på en bilfri vardag.  
I Danderyd är det familjen Toren som ska maxa cyklingen.

Testhushållen går med på att undvika att 
använda sin bil för de korta bilresorna 
(mindre än 10 km) under testperioden  
8 april till 30 juni. Under denna period får 
de istället låna elcykel och ellastcykel. 

Danderydsfamiljen Toren är redan inbitna 
cyklister. Att låta bilen stå ser de som en 
rolig men också viktig utmaning som de 
hoppas ger ringar på vattnet.

- Vi vill visa fördelarna med att cykla mer i 
vardagen, och även lära av andra som 
deltar i projektet. Här i Danderyd finns det 
goda förutsättningar att t ex göra ärenden 
med cykel, säger Anders Toren.

Förutom pappa Anders, utbildningsledare, 
består familjen också av Marga, gymna-
sielärare och hemspråkslärare, och barnen 

Anna, som älskar att spela fotboll, och Calle 
som gillar bilar och båtar.

- Vi älskar att vara aktiva utomhus. Oavsett 
om det handlar om att paddla kajak, odla 
frukt och grönsaker, vandra i skogen eller 
att stötta barnens aktiviteter. De gånger vi 
använder bil är det främst till sportevene-
mang, berättar Anders.

VAD TROR NI BLIR SVÅRAST UNDER 
UTMANINGEN?
- Det blir att planera resor och att avgöra om 
batteriladdningen på elcykeln är tillräcklig. 

Lättast blir att  
hoppa upp på 
cykeln och dra iväg!

Utmaningen Utan bilen-dealen är en  
del av projektet Fossilfritt 2030 - Stock-
holms län. Den finansieras av Tillväxt-
verket via den Europeiska Regionala 
Utvecklingsfonden. ¢

CYKELDAGEN brukar vara ett uppskattat evenemang som lockar många 
besökare på vårkanten. Eftersom smittspridningen fortfarande är utbredd  
i samhället ställs vårens cykeldag in. Men misströsta ej! Cykeldagen ersätts  
av en cykelorientering där alla kan delta.

      Istället för Cykeldagen bjuder vi in till Danderydstrampet.  
      Det är en tipspromenad på cykel som pågår under perioden  
      8 maj-6 juni. Du får en karta med frågeformulär och cyklar  
      själv när det passar dig. Slingan är mestadels på cykelväg  
      och vi kan utlova flera trevliga stopp på vägen. 
      Ruth Meyer, energi- och klimatstrateg på Tekniska kontoret

All information om Danderydstrampet hittar du på  
DANDERYD.SE/DANDERYDSTRAMPET 

Där kommer du också att kunna ladda ner karta och frågeformulär från och med  
den 8 maj. Vill du hellre ha ett pappersexemplar finns det att hämta i Danderyds 
kontaktcenter i Mörby Centrum under perioden 8 maj-6 juni. ¢

FÖLJ DE 22 TESTHUSHÅLLEN  
PÅ INSTAGRAM UNDER 
HASHTAG #utanbilendealen

FÖLJ FAMILJEN TORENS 
UTMANING PÅ INSTAGRAM 
UNDER HASHTAG 
#utanbilendanderyd

LÄS MER PÅ DANDERYD.SE/
UTANBILENDEALEN

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. 

PREMIÄREN AV MUSIKALEN HAR SENARE-
LAGTS. NYTT DATUM MEDDELAS PÅ 
DANDERYD.SE/EVENEMANG
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. 

INSTAGRAM: @mellanoss_musikalen

Senarelagd premiär!
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Nu sopas gatorna!

Sopade gator är ett riktigt vårtecken för 
många.  Vi sopar gatorna under april och 
ska vara klara 1 maj. Precis som vanligt 
roterar vi turordningen. Turordningen för 
2021 är: Djursholm, Enebyberg, Stocksund, 
Västra Danderyd.

 Kom ihag! 

• Sopa inte ut grenar och löv i gatan. 
Det fastnar i sopmaskinen och  
skapar problem och onödiga avbrott.

• Tack för att du inte sopar ut sand  
och grus från din tomt när gatan  
redan är sopad. På så sätt kan vi  
slippa onödiga extraturer för att  
sopa i kommunen.

• Ser du gator som inte är sopade,  
vänta gärna med att felanmäla. 
Sandsopning pågår april ut.

CYKELDAGEN 
ERSÄTTS AV 

DANDERYDS-
TRAMPET

Pga. pandemin

Calle, Anna, Marga och Anders är startklara.
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DEN NYA hundrastgården ska ligga i 
Rinkebyskogen, mellan golfbanan och 
Enebybergsvägen i närheten av Roslagsle-
den. Här är planen att skapa en hundrast-
gård på ungefär en halv hektar där hundar 
kan leka fritt. 

POPULÄR VINTERRASTGÅRD
I kommunen finns sedan tidigare en 
hundrastgård i Skuggboparken, men fler 
ytor där hundar kan springa utan koppel har 
varit efterlängtat bland hundägare. Under 
vintern tog därför Stockholms golfklubb 

och Tekniska kontoret initiativet att 
förvandla en del av Kevinge golfbana till  
en vinterrastgård för hundar.

- Vi kan konstatera att vinterrastgården 
har varit väldigt populär. Det har varit ett 
uppskattat initiativ, inte minst under ett år 
som detta då utomhusaktiviteter varit 
särskilt betydelsefulla. Nu stänger snart 
vinterrastgården för säsongen och därför  
tar vi upp frågan om en ny, permanent 
hundrastgård i nämnden, sa Bengt Sylvan, 
ordförande i tekniska nämnden, i samband 
med nämndens sammanträde.

ÖPPNAR I JUNI 2021
Tanken är att miljön i den nya rastgården 
ska präglas av både öppen mark och skog 
där hundar kan träna spårning bland 
träden. I planen ingår också picknickbord 
där ägare kan sitta och fika. Hundrastgården 
ska vara indelade i två fållor och utrustas 
med hundpåsar och soptunnor. Om allt går 
enligt plan ska hundrastgården stå klar i 
juni 2021. I kommunen gäller att hundar 
ska ha koppel på alla offentliga platser.  
Det handlar bl a om att skydda det vilda 
djur- och fågellivet i Danderyd.

- Vi vet att det finns människor som är 
hundrädda och även andra hundägare som 
känner oro för okopplade hundar. Därför 
är detta en satsning som gynnar alla.  
Med en ny hundrastgård kan vi erbjuda 
kommunens hundägare en trevlig och 
säker plats där fyrbenta vänner kan 
släppas helt fritt, säger Bengt Sylvan. ¢

LÄS MER PÅ DANDERYD.SE/HUND

Ny hundrastgård 
i Rinkebyskogen
Danderyd får en ny hundrastgård. 
Det beslutade tekniska nämnden i februari. 
Det blir en hundrastgård med väl tilltagen yta 
för fri lek uppdelad i två fållor och picknick-
bord för matte och husse.

UNGEFÄR HÄR SKA DEN  
NYA HUNDRASTGÅRDEN LIGGA

VÅRTECKEN

Bad och simskola

Kvarnparksbadet  
öppnar 22 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

Uterum 
att se fram emot
Äntligen vår! Nu gör Tekniska kontoret i ordning utemiljöer och parker 
inför utesäsongen. Här listar vi några insatser att se fram emot.

LEDSTÅNG VID BADSPÅNG
Kallbad har blivit en mycket populär aktivitet under året och badsäsongen 
har redan börjat för många. Vid Klingsta badspång har en ny ledstång 
kommit på plats för att förbättra tillgängligheten. Ledstången är delvis fäst  
i berget och gör promenaden över klipporna ner till badstegen tryggare.

NYA BÄNKAR I KVARNPARKEN
Efter lång och trogen tjänst byts parkbänkarna i Kvarnparken ut. Det blir  
20 stycken nya soffor i trä, några med påhängsbord för den som har med  
sig kaffetermos. De gamla bänkramarna kommer att renoveras och återbrukas 
på andra platser i kommunen.

Utöver det utökas också antalet perennerna i parken genom att återbruka plantor 
som blivit över från Cedergrenska parken. Det blir också nya tulpaner i parken.

MER LEK PÅ SÄTRA ÄNG
Varje år underhåller kommunen lekplatser för att  
de ska vara säkra och hålla en god standard.  
En av platserna som får extra uppmärksam- 
het i år är Sätra äng. Under våren byter vi 
ut lekutrustningen för de yngre barnen. Här  
blir det roliga lekhus, vippbräda, gungor  
och ny sandlåda. Vi planerar också ytor för  
äldre barn. Förra sommaren rustade komm- 
unen upp gångarna i parken. Då renoverades  
också ytan runt den gamla jätteken vid busshållplatsen.

Utöver Sätra äng rustas också lekplatserna i Inverness  
och Västra Skogsvik under vår och sommar. 

LÄS MER OM VAD SOM ÄR PÅ GÅNG I KOMMUNEN PÅ  
DANDERYD.SE/DRIFTINFORMATION

NU GÖR VI 
KOMMUNEN
REDO FÖR 

UTESÄSONGEN

Det våras för 
trädgårdsavfallet!

Nu är säsongen igång.  
Den 5 april började kommunen att 
tömma kärl för trädgårdsavfall. 

Att kompostera trädgårdsavfall hemma på 
den egna tomten är ett bra sätt att ta vara på 
det organiska materialet. Vill du istället få  
det hämtat av kommunen, mot en avgift, 
finns det några olika alternativ.

Du kan du antingen beställa ett abonnemang 
för hämtning i kärl med 8 eller 17 hämtningar 
under säsongen. Du kan också beställa 
enstaka hämtningar. Trädgårdskärlet töms från 
april till oktober/november beroende på val av 
abonnemang. Då packar du ditt trädgårdsav-
fall i papperspåsar (utan plast såklart).

Du kan även lämna ditt trädgårdsavfall på 
någon av SÖRABs återvinningscentraler. 

PRISER OCH MER 
INFORMATION HITTAR DU PÅ 
DANDERYD.SE/TRADGARDSAVFALL

Produktbild från sove.se



10 11

NOVEMBERMÖRKER

Integration sker 
när människor möts

Kommunens flyktinggrupp stödjer nyanlända att etableras i det  
svenska samhället. Det är ett uppdrag som inspirerar Camilla Jansson, 
som är integrationsutvecklare med inriktning mot civilsamhället,  
på Danderyds kommuns socialkontor.

NU DELTAR kommunen i två integrations-
projekt i form av mentorprogram; 
mentorprogrammet Kv(in)na i samarbete 
med Nya kompisbyrån och ett mentorpro-
gram med organisationen Nema problema.  

VARFÖR DELTAR DANDERYD I DE HÄR 
PROJEKTEN? OCH BEHÖVS ETT EGET 
INTEGRATIONSPROGRAM FÖR KVINNOR?
- Det behövs insatser för att stötta nyanlända 
personer att integreras i samhället, framförallt 
när det gäller deras möjligheter att bygga 
nätverk med svenskar. Många arbeten fås via 
kontakter, därför är kontakter med svenskar 
som är etablerade på arbetsmarknaden 
väldigt viktig. Forskningen visar att en rad 
faktorer påverkar deltagandet på arbetsmark-
naden för en nyanländ, till exempel vilken 
utbildning och tidigare yrkeserfarenhet han 
eller hon har och hur hälsosituationen ser ut 
för personen. Vissa kvinnliga nyanlända har 

ofta sämre utgångspunkt än manliga 
nyanlända på de här områdena. 
Många nyanlända kommer dessutom 
från länder med dåliga utbildnings-
system, speciellt för kvinnor och ett 
lågt yrkesdeltagande bland den 
kvinnliga befolkningen säger Camilla 
Jansson. 

HUR GÅR INTEGRATIONEN 
I DANDERYDS KOMMUN? 
- Danderyds kommun har idag ett 
integrationsarbete att vara stolta över. 
Flyktingsekreterarna på kommunen gör ett 
gediget arbete: De stödjer den nyanlända 
personen med det som krävs för att komma 
in i systemen, såsom att påbörja sitt 
etableringsprogram hos Arbetsförmedling-
en, få ersättningar från Försäkringskassan 
och bli en del av sjukvårdssystemet. Men 
för att en nyanländ person ska bli en del av 
majoritetssamhället så krävs det mycket 
mer. Danderyds kommun har ett gott 
samarbete med många aktörer i civilsam-
hället som alla är otroligt viktiga för en 
lyckad integration. Det är genom sociala 
kontakter och möten som integrationen 
sker. Mot denna bakgrund är kommunen 
nu engagerad i de här mentorprogrammen, 
berättar Camilla. 

HUR FUNGERAR DET? 
- I mentorprogrammet Kv(in)na matchas  
en etablerad och en nyanländ kvinna från 
Danderyds kommun ihop och träffas minst tre 
gånger under sex månaders tid. Det kan vara 
allt ifrån en videofika eller en promenad till ett 
telefonsamtal. Nya Kompisbyrån kommer 
anordna två nätverksträffar under 2021 där 
alla deltagande får möjlighet att träffa andra 
som deltar i projektet, säger Camilla.  

- I Nema Problemas mentorprogram 
matchas nyanlända personer ihop med en 
etablerad mentor som har en liknande 
eftergymnasial utbildning eller yrkeserfaren-
het. Under 8 månader träffas paren en gång i 
månaden och pratar om arbetsmarknaden, 
intervjutränar och kanske skriver CV. Genom 
mentorskapet får adepten möjlighet att ta 
flera steg närmare sysselsättning och kan 
samtidigt knyta nya kontakter. ¢

VILL DU OCKSÅ DELTA I  
MENTORPROGRAMMEN? 
Läs mer på Danderyds webb eller på 
samarbetsparternas webbplatser: 
DANDERYD.SE/MENTORPROGRAM  
NEMAPROBLEMA.SE/MENTORSKAP 
NYAKOMPISBYRAN.SE/KVINNA

För att de individer som tas emot i 
kommunen så snabbt som möjligt ska 
komma in i samhället, få ett arbete och 
kunna försörja sig själva är det  viktigt 
med nätverk. Men att få ett nätverk  
som nyinflyttad i Sverige är inte alltid  
så lätt, säger Camilla Jansson.

FRAMTID

Nästa tillfälle 
att tycka till
om kommunens 
utveckling blir 
i början av maj

I början av maj kommer ett samråds-
förslag för kommunens översiktsplan 
att publiceras på danderyd.se. Då 
kommer det finnas möjlighet att tycka 
till om förslaget via en webbenkät.

En översiktsplan ska visa kommunens 
långsiktiga användning för all mark- och 
vattenanvändning i hela kommunen. Den 
ska visa kommunens viljeinriktning och hur 
kommunen ska användas, utvecklas och 
bevaras i framtiden. 

Samrådsförslaget utgår från globala, 
nationella och regionala mål samt  
kommunens vision. Utöver detta genom-
fördes en tidig medborgardialog under 
2020 som även den ligger till grund för 
samrådsförslaget.

PÅ DANDERYD.SE/OVERSIKTSPLAN  
KAN DU FÖLJA ARBETET OCH TA DEL  
AV SAMRÅDSFÖRSLAGET

Cirka 1146 ton
Så mycket matavfall har samlats in från 
hushåll och verksamheter i kommunen 
under 2020. 
Av matavfallet har det producerats 
biogas som skulle kunna driva en personbil 
52 varv runt jorden. 

PSSST… 
Du som ännu inte börjat sortera är  
välkommen att börja när som helst! 
På så sätt skapar du miljönytta och får även  
en lägre avgift för din avfallshämtning. 
Kontakta kommunens kundtjänst för avfall på 
danderyd.se@prezero.com eller 08-519 333 00

Tack for att du sorterar matavfall !

Nu gäller laddavgift  
vid kommunens 
laddstolpar
Brukar du ladda din elbil i kommunen? Nu kostar det  
3 kr/kWh att ladda bilen vid kommunens allmänna laddstolpar.

FÖRÄNDRINGEN gäller från och med den 1 mars 2021 och laddstolparna har 
därför utrustats med betalsystem. Bakgrunden till förändringen är att de ska bära 
sina egna kostnader. Kommuner får heller inte skänka bort el.

KOMMUNEN I TOPP
Danderyd är en av Sveriges mest elbilstäta kommuner och i slutet av 2020 var 
nästan 14 % av invånarnas fordon elbilar. Kommunen har 51 publika laddplatser  
på åtta platser i kommunen.

SÅ BETALAR DU
Du kan betala för din laddning genom att ladda ner och använda Easyparks 
mobilapp. Skriv in områdeskod i appen och börja ladda. Du kan också beställa ett 
laddkort från Eways. Eways är kommunens upphandlade leverantör som hanterar 
betalsystem och kundtjänst för laddstolparna. 

VAD KOSTAR DET?

• Det kostar det 3 kr/kWh att tanka sin elbil.
• En stor bil drar drygt 2 kWh/mil och en mindre bil drygt 1 kWh/mil. Det 

innebär att kostnaden för en laddning blir mellan 3 till 6 kronor per mil.
• All el som kan tankas inom Danderyds kommun är 100 % förnybar.  
BESTÄLL LADDKORT OCH LÄS MER DANDERYD.SE/LADDPLATS
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Vi firar! 
50 år som kommun!
För 50 år sedan, 1971, bildade de dåvarande kommunerna Danderyds köping 
och Djursholms stad den nya kommunen Danderyd som kom att delas in i fyra 
kommundelar: Danderyd, Djursholm, Enebyberg och Stocksund. Under åren 
1971-2021 har många viktiga händelser i kommunens historia inträffat. Här 
berättar vi om några av dem
Firandet av kommunen är en del av årets Demokratijubileum.

Danderyd
1980 - Sanering av 
vattenkvaliteten i Edsviken
Vattenkvaliteten i Edsviken hade varit mycket 
dålig under decennier då bl a ett mycket stort  
antal avlopp mynnade ut i havsviken och till  
slut var den kloakliknande. Saneringen var ett 
kommungemensamt projekt och en första etapp 
lyckades 1980 när Edsviken uppnådde tjänligt 
badvatten. Arbetet inleddes 1968.

2012-2013 - Sanering i Nora träsk
Flera hinder revs i ån som förbinder Nora träsk 
med Edsviken. Det möjliggjorde fiskvandring 
och i det uppdikade träsket gick det sen att finna 
bland annat gädda och sutare. Några år tidigare 
hade det varit stora problem med översvämnings-
myggor. Bekämpningen var framgångsrik med 
samma typ av bekämpning som sedan tidigare 
användes vid Dalälven.

DEMOKRATI 
JUBILEUM

Danderyd
1921 - 2021, 100 ÅR MED  
ALLMÄN & LIKA RÖSTRÄTT

Demokratijubileum  
i Danderyd 2021  

FÖRELÄSNINGAR 
OCH UTSTÄLLNINGAR 
På biblioteken blir det gäst- 
föreläsningar, utställningar  
och sagostund för barn. 

EVENEMANG 
Pop-up event på torg,  
invigning av Anna Whitlocks 
park och öppningen av nya 
Danderyds bibliotek i Mörby 
centrum.

JUBILEUMSVECKOR 
SEPTEMBER-OKTOBER 
Under jubileumsveckorna i 
september-oktober kommer 
extra mycket aktiviteter att 
äga rum. Vi återkommer i nästa 
nummer av DanderydsAktuellt 
med program för jubileums-
veckorna. 

ÖPPNA SAMTAL 
OM DEMOKRATI 
Invånarna kommer bjudas in till 
samtal, uppmuntra till samtal om 
demokratifrågor och hur de kan 
engagera sig i demokratin.

SAMVERKAN 
MED UNGDOMAR 
Ungdomar i Danderyd kommer  
att involveras i jubiléet på olika 
sätt i samverkan med Ungt Fokus 
som kommer att skapa utrymme 
för kreativa tolkningar, bidra till 
samtal och reflektion i demokrati-
frågor. 

KOMMUNEN FIRAR 50 ÅR
För 50 år sedan bildades 
Danderyds kommun. Detta 
kommer att firas och uppmärk-
sammas under året på olika sätt. 

KULTURBIENNAL 
OCH KONSTRUNDA 
Många härliga kultur- 
evenemang äger rum under 
september-oktober. 

50 ÅR SOM KOMMUN

50

19

71-2021

Djursholm
2008 - Naturreservat vid Ekebysjön
Sjön omnämns ibland som en av Sveriges finare 
fågelsjöar bl a med betydelse för flyttfåglar.  
Den har även ett rikt växtliv. Ett naturreservat 
bildades vid sjön 2008.

1985 - Villa Snellman
Vid hörnet av gatorna Lokevägen och Odinvägen 
ligger ett bostadshus som kommit att kallas för 
'Villa Snellman'. Huset räknas till Gunnar Asplunds 
tidiga verk och bostaden har blivit en vallfärdsort 
för arkitekter världen över. Villan uppfördes 1918 
och är byggnadsminnesförklarad 1985.

Enebyberg
1975 - Enebybergs gård
Under sent 70-tal var Enebybergs gård  
kommunens största kultursatsning med allt ifrån 
uppbyggande av tidstrogen fasad, tidstrogna  
tapeter, återlämnande av 1700-tals kakelugn från 
Stadsmuseet till återställande av trädgården till 
skicket från 1809. Beslutet om upprustningen 
fattades 1975.

2014 - Rinkebyskogen bevaras
Under decennier hade det funnits planer på 
bebyggelse i området men 2014 fattas ett  
beslut om att bevara området som naturområde.  
Roslagsleden går genom Rinkebyskogen.

Stocksund
1972 - Petruskyrkan byggnadsminnesförklarad
Arkitekterna Peter Celsing och Jan Wahlman 
inbjöds till att lämna in förslag och den 24 maj 
1960 beslöt kyrkofullmäktige att godkänna en 
bearbetning av Jan Wahlmans förslag. Korets  
stora glaskors är utfört av Dagmar Lodén.

1981 - Cedergrenska tornet köps in
Efter att tornet stått ofullbordat under många år 
inköptes tornet, slutfördes bygget och invigdes den 
21 april 1996. Utanför finns en betydande botanisk 
trädgård. Cedergrenska tornet har i sig blivit en 
symbol för Stocksund.

1996 - Ny järnvägsbro
Den nya järnvägsbron i Stocksund byggs med 
dubbelspår i samband med Roslagsbanans 
upprustning. Stationen flyttar också till en ny plats.

Det har hander under aret!

HÅLL DIG UPPDATERAD

För att snabbt kunna informera om akuta 
störningar i vattenleveransen har Danderyds 
kommun nu en särskild SMS-tjänst.
Är du skriven på en adress med ett VA-abonnemang  
i Danderyd och har en mobiltelefon som är registrerad 
på samma adress? Då får du automatiskt ett SMS om 
ditt kvarter skulle drabbas av en vattenläcka eller ett 
brådskande ledningsarbete.

SMS-tjänsten används bara för att skicka ut samhälls-
kritisk information och avsändare är Veolia kundtjänst 
på uppdrag av Danderyds kommun.

Om du vill avanmäla dig från tjänsten kan du enkelt 
göra det på danderyd.se/smstjanst. Du kan också 
lägga till fler telefonnummer, ett tips till dig som äger 
flera fastigheter eller som vill få information om 
driftstörningar hos t ex anhöriga.

Ny SMS-tjänst ger 
dig koll på vattnet

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.

               - STANNA HEMMA OM DU KÄNNER DIG DET MINSTA SJUK - TESTA DIG   
          VID SYMPTOM - TVÄTTA HÄNDERNA - HÅLL AVSTÅND - TRÄFFA FÅ

Tillsammans kan vi minska smittspridningen

LÄS MER PÅ DANDERYD.SE/SMSTJANST

NU PÅGÅR 
VACCINATION 
MOT COVID19!

Läs mer om  
vaccinationen och  
vad som gäller för 

just dig på 
1177
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I Danderyd finns tre kommunala anläggningar för 
konstfrusen is där man kan åka skridskor; Enebybergs 
IP, Danderydsvallen och på Stockhagens IP. Att driva 
dessa anläggningar kräver en hel del energi, men tack 
vare ny och klimatsmart teknik kan stora besparingar 
göras i både miljö och pengar. 

ISANLÄGGNINGEN I ENEBYBERGS-
HALLEN byttes ut 2017 och den på 
Danderydsvallen under förra året. Nu är 
det dags för den på Stockhagens IP. 

De nya, moderna anläggningarna använder 
ett kylmedium som är helt klimatneutralt – 
co2. Dessutom återanvänds den värme som 
anläggningen producerar när isen ska kylas, 
till att värma upp intilliggande byggnader 
och även till den ismaskin som behöver 
varmvatten för att spola isytan. Ytan på en 
isrink spolas flera gånger per dag och varje 
gång går det åt 1000 liter varmvatten.

- Våra tidigare anläggningar producera-
de också en hel del värme, men den 
släpptes bara ut till ingen nytta. Nu 
återanvänder vi den vilket är jättebra för 
både klimat och ekonomi. Vi har en del 
arbete kvar att göra i Enebyberg och på 
Danderydsvallen återstår en del fintrim-
ning och byte till slingtankar innan denna 
återanvändning fungerar fullt ut, men på 
Stockhagen är det tänkt att detta ska 
fungera direkt när den nya anläggningen 
är igång i oktober, säger Pierre Nystedt, 
anläggningschef på fritidsenheten på 
Danderyds kommun. 

Anläggningen på Stockhagens IP kommer 
att vara kraftfullare än de övriga två 
eftersom den ska klara att kyla både en hel 
ishall och en fullstor isrink ute. I ishallen 
är det dessutom is i från augusti till maj. 

- De här isanläggningarna innebär stora 
investeringar för oss, men vi ser att de har 
stora vinster för folkhälsan hos kommunin-
vånarna samt att vi i Danderyd har en stor 
verksamhet inom ishockey och konståkning. 
Då känns det förstås jättebra att vi kan göra 
det med så bra och klimatsmarta kylanlägg-
ningar som möjligt, säger Pierre Nystedt. ¢
 

Konstfrusen is 
på klimatsmart vis

KLIPP HÄCKEN

NU ÄR den tidiga dialogen om 
utvecklingen av området öster om 
Eneby torg vid Enebybergsvägen avslu-
tad. Det var stort intresse att delta och 
hela 1281 personer besvarade enkäten. 
Nu pågår ett omfattande arbete med 
att sammanställa och analysera svaren.

När sammanställningen är klar kommer 
den att presenteras för kommunstyrel-
sen och publiceras på DANDERYD.SE/
ENEBYTORGDIALOG. Nästa steg blir 
att kommunstyrelsen tar ställning till  
om ett planuppdrag ska påbörjas för 
området. ¢

Stort intresse 
för dialogen om 
östra Eneby torg 

Jag vill rikta ett stort tack till alla som tagit sig tid att besvara 
enkäten. Det ska bli spännande att ta del av resultatet.
Claes Breitholtz, ordförande för byggnadsnämnden 

Gör ett klipp  
för säkerheten!
Kom ihåg att beskära buskar och häckar när du vårstädar ute. 
Som fastighetsägare ska du se till att sikten är fri vid 
gatukorsningar och utfarter.

Tänk på att trafikskyltar 
som skyms av häckar 
och växtligheten klipps 
fram av kommunen. 
Om du hellre vill 
klippa din häck 
själv - se till att 
trafikskyltar syns.

1. Sikten för trafiken inte skyms av 
häckar och växtlighet.

2. Renhållnings- och parkmaskiner 
med förare inte kan skadas av 
utskutande grenar.

3. Inte heller fotgängare och övriga 
trafikanter kan skadas eller 
tvingas ut i körbanan.

4. Trafik- och varningsmärken, 
gatunamnsskyltar och andra 
markeringar är väl synliga.

5. Grenar och kvistar inte når upp  
till luftledningar eller skymmer 
gatubelysningen. 

© Tomas Öhrling 2020

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

Mer information om vilka mått  
   som gäller i kommunen samt  
       tips inför plantering av häck  
            hittar du på DANDERYD.SE/ 
 KLIPPHACKEN

HUR HÖG FÅR HÄCKEN VARA? 

 1 281
PERSONER 

SVARADE PÅ 
ENKÄTEN

Stort tack!



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.

Besöks- och telefontider: 
Måndag-fredag kl 8-16:30

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 infor- 
            mation 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 till-
fälle. Här kan du även pre-
numerera på kommunens 
digitala kundblad och få 
aktuell information om åter-
vinning 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 söndagar 11-14.

Anmal din mailadress pa

2021

Tips

Stockhagens IP (4) 

Rosenvägens förskola, parkeringen (10) 

Enebybergs IP (6)

Vasaskolan, varumottagningen (2) 

Korsningen mellan Klockargårdsvägen 
och Enebybergsvägen (5)

Långängsstrand, Käppalatunneln (1) 

Stocksundsskolan, på vändplatsen  
och längs Skolgårdsvägen (9) 
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FLER BESÖK I ENEBYBERG AV DEN 
MOBILA ÅTERVINNINGSCENTRALEN!
Danderyds kommun har bestämt att sätta  
in två extrakörningar för den mobila  
återvinningscentralen under 2021. 
Extraturerna omfattar:
5/5: Enebybergs IP
12/9: Rosenvägens förskola parkeringen


