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Eloge till alla medarbetare
SÅ HÄR FLERA månader in i pandemin
har självklart vår organisation påverkats på
många sätt. Men vi har trots svåra omständigheter fortsatt kunna upprätthålla våra
kärnuppdrag och jag ser glädjande nu att
sjukfrånvaron successivt sjunker i verksamheterna. Jag vill ge en stor eloge till alla
chefer och medarbetare för den omställningsförmåga och styrka man visar under denna tid.
Jag vill också passa på att slå ett slag
för det pågående arbetet att ta fram en ny
översiktsplan för kommunen. Under sommaren genomför vi både en digital enkät och
fototävling. Detta är första gången som det är

möjligt att tycka till om den kommande översiktsplanen. Fler tillfällen kommer under processens gång. Var med och ge din syn på hur
Danderyd blir Sveriges bästa kommun att
leva, bo och verka i! Läs mer om översiktsplanen på DANDERYD.SE/OVERSIKTSPLAN
Avslutningsvis - ta gärna del av de
”hemestertips” som lyfts fram i detta
nummer. Njut av fina sommardagar som nu
stundar och fortsätt följa rekommendationer
om avstånd! ¢

NY
E-TJÄNST FÖR
BYGGLOV

Allt är som vanligt.
Ingenting är som vanligt.
SÅ SKULLE JAG VILJA sammanfatta det
rådande läget. Det blir student även i år,
men inte något traditionellt firande. Det
blir nationaldag och midsommar även i år,
men utan att vi gemensamt samlas. Och vi
kommer att ha semester och vi kommer att
träffas, men inte på samma sätt som vi är
vana vid att göra på sommaren.

Det har inneburit att våra politiska sammanträden delvis genomförts på distans.
Det är en omställning men som under
omständigheterna fungerat väl. Möjligheten
till digitala möten får mig att uppskatta och
värdesätta den tekniska utveckling ännu
mer. Smaka tanken, hur hade du påverkats
av samma situation som vi har nu om den
istället inträffat år 2002? ¢

Nu finns nya e-tjänster för
dig som ska söka bygglov
Danderyds
kommunfullmäktige
31/8

Nästa sammanträde
äger rum 31 augusti.

KOMMUNFULLMÄKTIGE
HÖSTEN 2020:

En kommun ska styras
och ledas och demokratins
kvarnar måste mala
- oavsett om det är kris eller ej.

12 oktober, budgetfullmäktige 2 och 5
november, 7 december
Föredragningslista och handlingar finns
på danderyd.se/kommunfullmaktige
Allmänheten hälsas välkommen att
närvara. Mötena kan avlyssnas direkt
och i efterhand.

Från mig till er, en riktigt fin sommar!

SKA DU BYGGA, ändra eller riva på din
fastighet krävs i de flesta fall byggnadsnämndens beslut om lov och/eller
startbesked. På danderyd.se finns nu
möjlighet att göra en ansökan och anmälan
smidigt med hjälp nya e-tjänster. Det finns
också e-tjänster som gör det möjligt att
komplettera eller följa ditt befintliga ärende,
beställa en karta samt lämna svar på en
remiss. Hela bygglovsprocessen kan numera
hanteras digitalt. Tjänsterna kan användas av
både företag som privatpersoner.
Det finns också information om vilka
riktlinjer som gäller för varje åtgärd och
checklistor över vad som ska bifogas en
ansökan/anmälan. Även ansöknings- och
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anmälningsprocessen har förenklats med en
vägledning. Det finns frågor och svar på de
flesta frågor som kan uppkomma i bygglovsprocessen. Du kan även ta del av mer
information om exempelvis olovligt byggande, överklagandeprocessen och hur ärendet
hanteras av byggnadsnämnden om du har
skyddad identitet.
Vill du tala med en handläggare kan du
ringa bygglovsjouren mån–fre kl. 9.00-11.30
på tel. 08-568 910 00. Om du vill lämna in
en överklagan eller vill kontakta kommunen
skriftligen gör du det via danderyd.se/
kontaktakommunen. ¢

Dagar då vi håller öppet
Mörby: måndag till lördag som vanligt
Enebyberg: måndag, onsdag, fredag
Djursholm: tisdag, torsdag, lördag
Stocksund: endast meröppet
(ingen personal i tjänst)
Våra öppettider kan ändras med kort
varsel. Vi hoppas på att kunna ha
öppet som vanligt från och med i
höst, till dess ber vi om överseende.
FÖR AKTUELL
INFORMATION HÄNVISAR VI TILL
BIBLIOTEK.DANDERYD.SE ELLER
TILL DITT LOKALA BIBLIOTEK

DANDERYD.SE/BYGGA-ANDRA-RIVA

TEKNISKA NÄMNDEN
2020-04-22, §32 TN 2020/0091

REMISSVAR:

DANDERYDS Danderyds aktuellt ges ut av Kommunikationsavdelningen på
Danderyds kommun. 08-568 910 00, danderydsaktuellt@danderyd.se.
KOMMUN

MED ANLEDNING AV coronasituationen har biblioteken just nu
begränsade öppettider.

AXPLOCK
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Kommunstyrelsens ordförande
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Ändrade tider
på biblioteken

Naturvårdsstrategi
för skyddsvärda ekar
och ek-miljöer i
Stockholms län

Ärende: Länsstyrelsen i Stockholm har
tagit fram en naturvårdsstrategi för skyddsvärda ekar och ek-miljöer i Stockholms län.
Naturvårdsstrategin har remitterats till
Tekniska nämnden för yttrande då trädvård
ligger inom nämndens verksamhetsområde.
Tekniska kontoret har analyserat strategin
och ser positivt på den kartering av ektrakter som är gjord av Länsstyrelsen och
att området Djurgården till Edsviken
uppmärksammas som extra viktigt.
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Tekniska kontorets beslut
Tekniska nämnden ställer sig bakom
tekniska kontorets yttrande och överlämnar
det till Länsstyrelsen i Stockholm. ¢
KOMMUNENS ALLA
NÄMNDHANDLINGAR OCH PROTOKOLL
PUBLICERAS I SIN HELHET LÖPANDE PÅ
DANDERYD.SE/HANDLINGARPROTOKOLL

HEMESTER

HEMESTER

TAGGA

#DANDERYD

PÅ INSTAGRAM FÖR
EN CHANS ATT FÅ DIN
BILD PUBLICERAD

Danderydsborna
Vi frågade två Danderydsbor vad man
absolut måste göra i Danderyd i sommar?
CYKLA till Sätra Äng
och leka parkour bland
ekstockarna och fika i ihåliga
trädet. Det är en kul aktivitet!
TA EN PROMENAD vid
Borgen, Nora. Vandra runt
Borgenudden, spana in graven
från järnåldern och avsluta
med dopp i Edsviken från
Badberget. Här finns också en
grillplats. Det är fantastiskt fint
ute på udden längs med Edsviken.
HYRA ELLER LÅNA en mountainbike av
grannen och cykla det fina mountainbikespåret i Altorp. En aktivitet för den som inte
bara vill ligga på latsidan i sommar.

Dagläger och simskola
TRÄNA I NATUREN

Det blir en annorlunda sommar i år. Men trots att
sommarens planer och upplevelser kan kännas osäkra
kan du vara säker på en sak – ditt Danderyd har allt för
en skön hemester. Från sommarläger och klippbad, till
djupa skogar och vandringsleder. Fånga sommaren, håll
avstånd och upptäck dina hemtrakter på nytt!
VANDRA LÄNGS ROSLAGSLEDEN

Roslagsleden erbjuder totalt 19 mils vandring
i runrik forminnesbygd, genom orörda
skogar med klara sjöar, i levande landsbygd,
på historiska platser, i skyddad natur och
längs en kust som bjuder på klippor, klappersten och sand vid ett oändligt vackert hav.
Leden är uppdelad i olika etapper. Den första
etappen går mellan Danderyd och Karby
gård i Täby och är cirka 15 kilometer.

Passa på när det är varmt och ljust ute att
komma igång med träningen! Trevligt att
göra både ensam och i grupp - och bra
för kroppen. I Danderyd finns flera fina
utegym och motionsspår. Lite stillsammare
träning finns att få vid kommunens boulebanor. Ut och njut!
SPARKA BOLL

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
SE ROSLAGEN.SE/ROSLAGSLEDEN

Flera av kommunens idrottsföreningar
anordnar fotbollsskolor, för att anmäla dig
eller ditt barn till en sådan, kontakta respektive förening. Plats för spontanfotboll
för ett gäng kompisar finns på flera platser.
Totalt finns hela 16 fotbollsplaner med
konst- eller naturgräs här i Danderyd.

BADA I SJÖ ELLER POOL

SKATEPARK

Danderyd har en lång kuststräcka mot
Edsviken och Värtan med flera badmöjligheter. Det finns även fina badplatser vid
Ösbysjön och Rösjön. Kvarnparksbadet
är ett populärt bassängbad utomhus, som
håller öppet under sommarmånaderna.
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Intill Mörbyskolan och Mörbybadet finns
en skateboardanläggning. Anläggningen är
500 kvadratmeter och öppen för alla, året
om. Här kan du åka skateboard, inlines
eller kickbike. Parken har en ramp och en
yta för streetåkning. Glöm inte hjälmen!

LÄS OCH MYS PÅ BIBLIOTEKET

Kommunens fyra bibliotek har något
förändrade öppettider under sommaren.
Stocksunds bibliotek håller till exempel
öppet med hjälp av tjänsten Meröppet.
Det innebär att du med hjälp av lånekortet
kan komma in på biblioteket och låna
böcker, men utan att det finns personal
på plats.
LÄS MER I NOTISEN PÅ SIDAN 3
OCH PÅ BIBLIOTEK.DANDERYD.SE

GÅ PÅ UTOMHUSGYMPA

Ta med dig en fylld vattenflaska och gå
på utomhusgympa på Stocksundstorg i
sommar, måndagar och fredagar 10.3011.30. Alla är välkomna.
NJUT I EN PARK

Danderyds parker erbjuder möjligheter
till många olika slags aktiviteter. Den som
vill vara aktiv kan bada, leka eller promenera. Söker du stillhet kan du med fördel
slå dig ned på en parkbänk och njuta av
en vacker utsikt, till exempel.

NATUROMRÅDEN

Upplev naturen i sommar. 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.
GÅ MED I EN FÖRENING

Danderyd har ett sprudlande föreningsliv
och här finns någonting för alla, i alla
åldrar. Är du intresserad av båtliv, dans,
musik, kultur, din hembygd, biodling,
aktier, tåg, idrott eller politik? Det finns
en förening för det mesta. Kontakta den
du känner dig nyfiken på och se om de
erbjuder någon sommarlovsaktivitet. ¢
FÖR FLER HEMESTERTIPS SE
DANDERYD.SE/HEMESTER

Med reservation för att aktiviteterna
kan ha hunnit bli fullbokade.
VATTENLÄGER - En härlig start på sommar-

lovet för dig som är född 2006, 2007, 2008
eller 2009. Lägret äger rum i Stocksunds
hamn och innehåller bland annat vattenskidåkning, kajakpaddling, segling i optimistjolle
och fiske från fullt utrustad båt! Pigga, glada
och erfarna ledare ser till att det blir ett riktigt
roligt vattenläger.

SIMSKOLA VID ÖSBYSJÖN - I samarbete

med Svenska livräddningssällskapet erbjuder
vi i år simskola vid Ösbysjön. Simskolan
riktar sig till barn som är 5-16 år och som inte
kan simma eller vill lära sig mer. Simskolan
pågår under vecka 26 och 27. Deltagarna delas
in i olika grupper beroende på ålder och nivå.

KULTURLÄGER - Fyra dagar med en mix av
kreativa aktiviteter inom dans, teater, musik
och bild. På Danderydsgården vecka 25 och
26, för dig som är 9-11 år.
INFO PÅ DANDERYD.SE/SOMMARLOV
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NATUR

MILJÖ

3 utflyktstips

för stora och små äventyr

Det är aldrig långt till äventyret i Danderyd. Oavsett om du vill weekendvandra,
skogsbada, ta en löptur eller bara fika på äng så finns det både skogsdungar och
havsvikar nära dig. Här ger kommunens parkavdelning sina tre bästa utflyktstips
i närområdet!
UTFLYKTTIPS 1:

UTFLYKTSTIPS 2:

UTFLYKTTIPS 3:

SAGOLIKT OCH LAGOM LÅNGT
FÖR SMÅ KOTTAR

ÄNGSMARK FÖR NATURROMANTIKER

GRILLA KORV OCH KLÄTTRA HÖGT

En liten fågelsjö med promenadstråk runt,
en riktigt sagolik sådan. Elsa Beskow
bodde i närheten och tros ha suttit och
ritat sina små naturinspirerande figurer vid
Ekebysjön. Spåret runt sjön är ca 3 km
och utmed promenaden kan du uppleva
många olika naturtyper. Från sällsynt
strandsumpskog och ädellövskog till
öppna betes- och ängsmarker. Om du
frågor våra ekologer är detta. Danderyds
bästa naturreservat, här finns många
sällsynta och arter värda att skydda.
En paus tar du exempelvis vid naturskolan
vid den östra sidan av sjön. Vid sydvästra
sidan av sjön finns också en brygga med
sittplatser där du kan se det rika fågellivet
eller bara slå dig ner och njuta en stund.

Kanske det finaste naturområdet i hela
kommunen. Svalnäs gravfält har skyhöga
naturvärden, kullar med mäktiga ekar,
blomrika ängsmarker och träd rika på
blommor och bär. Här hör du verkligen
historiens vingslag. De största ekarna var
förmodligen ekollon på medeltiden. Helt
enkelt en plats för naturromantikern.
Här kan du sätta dig på en kulle under
ekarnas vandrande skugga och kanske
skriva på din diktsamling. Har du tur får
du se både kattuggla och höra skogsduvan. Tar du med dig lupp kan du få se
många sällsynta arter av lavar. Vitsippsblomningen under de gamla ekarna är
en fantastisk vårupplevelse!

Lekparken ligger väl synlig i Enebybergs
parkstråk precis bakom Eneby torg. Hit är
det lätt att gå eller cykla. Rolig lekpark med
stort och utmanande spindelnät att klättra i,
stor träalligator och grill. Parken omges av
stora gräsytor för spontanidrott och lek.
Rinkebyskogen finns inom nära räckhåll om
man vill ge sig ut över stock och sten.

Tänk pa att hålla avstånd och visa
hänsyn med anledning av covid-19.

Tyck till om förslag till
miljö- och klimatprogram 2030

ETT FÖRSLAG till miljö- och klimat-

program för Danderyds kommun är
nu ute på remiss. Fram till den 18
september finns det möjlighet för dig
som lever, bor och verkar i kommunen
att lämna synpunkter och ge
förbättringsförslag inför framtagande
av ett färdigt förslag.

De större förändringar som föreslås är
sammanslagning av tidigare miljöprogram
och klimat- och energistrategi till ett
miljö- och klimatprogram och att
programmet kompletteras med ett sjätte
fokusområde, begränsad klimatpåverkan
samt att styrdokumentet sträcker sig till
år 2030. ¢

Du kan hitta förslag till Miljö- och klimatprogram och underlag
på kommunens hemsida, DANDERYD.SE/MILJOPROGRAM.

SKICKA GÄRNA DINA SYNPUNKTER
OCH FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG PÅ
MILJÖ- OCH KLIMATPROGRAMMET
TILL:
kommunstyrelsen@danderyd.se
skriv i ämnesraden:
KS 2019/0120
Remissvar till
Miljö- och klimatprogram 2030.

PÅ DANDERYD.SE KAN DU LÄSA
MER OM VÅRA GRÖNOMRÅDEN
OCH SE KARTA ÖVER KOMMUNENS
LEKPLATSER

Kvarnparksbadet
har öppnat!

Bad och simskola
Hitta nya naturupplevelser i närmiljön
Vill du upptäcka nya naturområden utanför Danderyd som
lämpar sig för en dagsutflykt? Då kan länsstyrelsens webbplats
och app Naturkartan vara ett bra sätt att få inspiration. Här kan
du exempelvis söka på naturreservat, vandringsleder, badplatser,
kulturmiljöer vindskydd och caféer via en karta. Du kan också
söka efter platser som lämpar sig för rullstol, barnvagn, ligger
nära kollektivtrafik eller parkering eller har tillgång till toalett.

Välkommen till badet med tempererade
bassänger, märkestagningsdagar
samt vår uppskattade uteservering!

Endast ett fåtal platser kvar i vår
mycket populära simskola!

LÄS MER OCH LADDA NER APPEN PÅ NATURKARTAN.SE

www.kvarnparksbadet.org
Noragårdsvägen 29a, Danderyd
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SENIORSOMMAR

Fler åtgärder som kan
motverka ensamhet
hos våra äldre
Den 11 maj tog Socialnämnden beslut om uppdrag till
förvaltningen att tillsammans med verksamheterna ta
fram åtgärder som motverkar ensamhet hos våra äldre
i kommunen och som ger dem mer glädje.

Testpiloter bryter
bilvanor i nytt projekt
I höst ska 26 hushåll i Stockholmsområdet få prova på att klara sig utan egen bil i tre månader.
I Danderyd är det den sportglada familjen Ekman-Rundqvist som ska utmana sina invanda
mönster. Projektet heter Utan bilen-dealen och är ett samarbete inom Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen.
SYFTET MED projektet är att uppmärksam-

ma alternativ till bil i vardagen och att inspirera fler att bryta sina invanda bilvanor.
Under projektet kommer 26 testhushåll
från 13 grannkommuner anta utmaningen att låta den egna bilen stå still under
tre månader med start i september. Som
alternativ får deltagarna istället tillgång
till elcykel, ellastcykel, kollektivtrafikkort samt ett begränsat antal livlinor som
bilpool eller hyrbil.
Under resans gång kommer deltagarna på
olika sätt att berätta och dela med sig av
sina erfarenheter av att klara sig utan bil,
bland annat via sociala medier.
FLER GODA VANOR
För Danijela Rundqvist och Nils Ekman i
Danderyd blir det en utmaning som passar
dem som handen i hockeyhandsken.
- Vi läste om Utan bilen-dealen på kommunens Facebooksida och kände direkt att
det var ett spännande utmaning. Dels för att
det handlar om att skapa goda vanor när det
gäller vår miljö och dels för att det är ett sätt

att få in mer motion i vardagen. Det är klart
att det kanske inte kommer att vara så kul
när det haglar i november – men det är det
som är utmaningen. Vi vill gärna visa andra
att det går!, berättar Danijela.
LIVSPUSSEL OCH LOGISTIK
Familjen - som består av Ella 2 år samt
Melvin 14 år och Evelina 10 år varannan
vecka - använder bilen mer eller mindre
varje dag. Och med intressen som ridning,
hockey, simskola, paddel och annan
träning flera gånger i veckan är det kanske
inte så konstigt. För den som är sportintresserad kan namnen Rundqvist och Ekman dessutom klinga bekant. De har båda
långa meritlistor som hockeyspelare och
engagerar sig nu i sport, idrott och hälsa på
olika sätt utanför rinken.
- Tidigare tränade vi för att bli bäst – nu
tränar vi för att må bra. Därför är budskapet om vardagsmotion viktigt för oss, säger
Danijela och vårt samtal avbryts kort av att
Nils kommer hem. Han har varit och spelat
paddel och är helt lyrisk. De konstaterar
båda att det kommer gå snabbt att cykla
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till sporthallen på elcykel. - Ingenting är
omöjligt, menar Nils Ekman.
VAD KOMMER DÅ ATT BLI DEN
STÖRSTA UTMANINGEN?
- Förutom vädret i november kommer det
nog att bli barnens aktiviteter, att få dem
att köpa upplägget att vi inte har tillgång
till bil. Vi har också ett lantställe i Öregrund
som är rätt komplicerat att ta sig till med
kollektivtrafik. Matinköp kan också vara
en utmaning, säger de och konstaterar att
nästa steg blir att göra en plan för barn,
mat och logistik.
- Att få ihop detta kommer bli ett pussel,
vi har fantastiska vänner, grannar och
familj som stöd så vi hoppas att vi får
ihop det, säger Nils Ekman. ¢
LÄS MER PÅ
DANDERYD.SE/UTANBILENDEALEN

Följ Utan bilen-dealen på Instagram
med taggen #utanbilendanderyd
och #utanbildendealen2020
Följ familjen på @danijelarundqvist
och @nilsnisseekman

SOCIALNÄMNDENS
ordförande Carina
Erlandsson skriver:
Idag är livet på vårdoch omsorgsboende helt
annorlunda. Inga besök,
inga glada barnskratt,
inte ens gemensamma
fikastunder. All verksamhet är helt och hållet
fokuserad på att inte
smitta eller smittas.
Personalen ser mera ut som rymdmänniskor och det vänliga leendet kan knappt
anas bakom plastvisiret.
– Nu när vi inte kan lätta på restriktionerna
vill vi kraftsamla för att hitta saker som man
kan göra för att lätta upp vardagen för våra
äldre säger Britt-Marie Ekström, socialdirektör.
Sammanlagt rör det som om cirka 1,5 miljon som verksamheterna kan använda. Det
kan handla om allt ifrån teknik till personalresurser. Nu är det bara fantasin som sätter

gränser, fortsätter Britt-Marie.
En av dem som ser fram emot bidraget
är Christina Edholm, verksamhetschef på
Storkalmar och Klingsta äldreboende
– Känns oerhört bra, nu kan vi satsa mer
på allt det som skapar glädje för våra boende,
säger en glad Christina Edholm. Vi kan
anordna mer utomhuskonserter, fixa bättre
mötesplatser för våra anhöriga när de kommer
och hälsar på. Vi saknar tak utomhus så ett
partytält med infravärme skulle verkligen
göra nytta. Då kan de boende sitta ute fast
det regnar och så slipper de frysa.
Vi skulle även vilja köpa in en så kallad
parcykel som har en hjälpmotor till boendet.
Då kan vi ta med oss våra äldre ut på en
cykeltur runt området. Att få uppleva och
se de fina i kommunen skulle göra dem så
gott. Vi håller även på att förbereda en fest
här på Storkalmar där de boende är på en
sida av staketet och anhöriga på den andra
sidan. Nu kan vi utveckla den festen lite till
avslutar Christina. ¢
SUCCÉ FÖR
BALKONGGYMPA

På Kevinge ställde
man om, inte in

Tre gånger i veckan brukar Anna Wagner ha gymnastik
med de boende på Kevinge seniorboende på Edsviksvägen.
Sen kom covid-19 och allt ställdes in.
DE BOENDE saknade sin gymnastik så
mycket så Anna undersökte möjligheten att
flytta gymnastiken utomhus.
Då alla balkonger vetter mot baksidan så
såg jag att detta skulle fungera, berättar
Anna. Jag fick hjälp med en portabel
ljudanläggning och i förra veckan körde
vi igång. Det var sammanlagt 16 personer
som var med på premiärgympan, vilket
känns jätteroligt.

Anna kör nu ”balkonggympan” tisdagar och
torsdagar. De som vill vara med står på sin
balkong och har blivit ombedda att ta med
en stol och en fylld petflaska.
Vi började med Kevinge seniorboende för de
har de rätta förutsättningarna för den här
typen av aktivitet, berättar Maria Alm som är
avdelningschef för äldre och funktionsnedsättning. Men vi håller på att undersöka var vi kan
ha den här typen av gympa på fler ställen. ¢
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SeniorDirekt utökar
nu sina telefontider

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?
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

Utomhuskonsert

I CORONATIDER har Danderyds
kulturskolas orkester inte kunnat
träffas och träna så ofta som de
brukar. Samtidigt har många vårdoch omsorgsboenden besöksförbud. Många blev därför glada när
orkestern framförde ett antal
utomhuskonserter på platser där
flera äldre bor.
Jag tyckte att det skulle
kännas kul om vi kunde göra
någonting för våra äldre, samtidigt
som vi får en möjlighet att spela i vår
orkester, vilket vi älskar, berättar
Magnus Hedenborg, pedagogisk
och konstnärlig ledare för Danderyds
kulturskola och initiativtagare till
orkesterturnén.

UNGDOMSSOMMAR
FRIBERGAGÅRDEN KOMMER ATT
HÅLLA ÖPPET HELA SOMMAREN!
För öppettider och information om
programmet håll utkik på Ungt fokus
sociala medier. Facebook och Instagram:
@ungdomskoordinatorer @fribergagarden

Är du ungdom eller förälder och känner
dig orolig, ensam eller full av frågor och
behöver någon att prata med?
Ring 08 568 910 00, be att bli kopplad till
”Stödtelefon Barn och familj”
Öppen måndagar, onsdagar och fredagar
mellan 10-12. På andra tider kan du alltid
ringa Bris på telefonnummer 116 111.

Coronahjälpen

Vi finns till för dig!

Danderyds ungdomar i fokus
Nu börjar sommarlovet och kommunens nya ungdomsorganisation Ungt fokus kommer
under ett antal veckor att både vara ute på fältet och tillsammans med feriearbetande
ungdomar erbjuda olika aktiviteter med utgångspunkt från Fribergagården.
KOMMUNENS NYA UNGDOMSORGANISATION som går under namnet
Ungt fokus består främst av Fribergagården, Träffpunkt Enebyberg samt sex
ungdomskoordinatorer. Av dessa ungdomskoordinatorer är det två som arbetar främjande och fyra som arbetar förebyggande.
Med främjande menas att de på olika sätt
arbetar för att ta fram aktiviteter och koncept som gör att kommunens ungdomar
kan få stöd, platser att gå till och roliga
aktiviteter att göra.
De fyra ungdomskoordinatorerna som
arbetar förebyggande rör sig ute på fältet,
bland ungdomar, både under vardagar
och på fredags- och lördagskvällar. De är
trygga vuxna som pratar med de unga och
kollar hur de har det. Dessa ungdomskoordinatorer har även ett nära samarbete med
de föräldravandrare som är ute under vår
och höst.
ÄR DÄR UNGDOMAR ÄR
- Vi som är ute på fältet har koll på vilka
platser som ungdomarna rör sig kring och
dit åker vi alltid. Och så åker vi till de
ställen som vi får in tips om. Vi träffar minst
50 ungdomar under en kväll, säger Linnéa

Andersson som är en av de ungdomskoordinatorer som arbetar förebyggande.
- De senaste månaderna och hela den här
våren har vi sett att det är fler ungdomar
än vanligt som är ute. Det spelar ingen
roll om det är kallt, de står ute och hackar
tänder och grillar korv, berättar Linnéa.
FERIEARBETANDE AMBASSADÖRER
Marie Karlsson är en av de ungdomskoordinatorerna som leder det främjande arbetet,
och hon berättar om den stora satsning som
görs inom Ungt fokus nu under sommaren.
- Vi har den stora förmånen att kunna ta
in hela 30 feriearbetande ungdomar som
under två tvåveckorsperioder kommer
att hjälpa oss att bygga vårt framtida
ungdomsarbete. Vi kallar dem för våra
ambassadörer.
- De kommer bland annat att arbeta med
hur vi kan utveckla Fribergagården till vårt
nya aktivitetshus – vad ska huset heta och
vad ska man kunna göra där, till exempel?
De kommer också att få ge förslag på hur vi
kan öka ungdomsdelaktigheten i kommunen och hur vi kan nå ut med vårt arbete
och det vi gör till så många Danderydsungdomar som möjligt, säger Marie.
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AV UNGDOMAR FÖR UNGDOMAR
Ungdomsambassadörerna kommer att röra
sig ute bland ungdomar under vecka 25-28
och ta kontakt med så många som möjligt
för att bland annat ta reda på vad ungdomarna vill kunna göra på fritiden och om det är
någonting som de saknar i Danderyd.
- De kommer också att få arrangera ett antal
evenemang under dessa veckor. De kommer
med idéerna och med vår hjälp ser vi till att
aktiviteterna också marknadsförs och genomförs, säger Linnéa som är en av dem som
kommer att vara med och leda arbetet.
FÖRBEREDELSER INFÖR HÖSTEN
Samtidigt pågår förberedelser inför hösten.
- Vi har precis påbörjat en kartläggning
ute i kommunens skolor för att kunna få en
bild av vilka olika behov som finns bland
kommunens ungdomar. Det kan handla
om alltifrån mobbning till psykisk ohälsa.
Utifrån den kartläggningen kommer vi
sedan att sätta ihop olika aktiviteter som till
exempel föreläsningar som vi kan arrangera
tillsammans med skolorna och elevhälsan
där. Vi kommer att ha massor av viktiga
och spännande projekt att ta itu med efter
sommaren också, säger Marie Karlsson. ¢

CORONAHJÄLPEN SAMLADE
KÄNDA ARTISTER OCH
UNGDOMAR FRÅN ETT TIOTAL
KOMMUNER I EN LIVESÄNDNING PÅ YOUTUBE MED
SYFTET ATT UPPMÄRKSAMMA
LIVET SOM UNG UNDER
CORONAPANDEMIN OCH ATT
SAMLA IN PENGAR TILL BRIS.
Initiativtagare till Coronahjälpen
var Moe Lahmar, en av kommunens
ungdomskoordinatorer, här berättar
han om projektet. (Den här tidningen
trycks innan Coronahjälpen har
genomförts.)
- Den 30 maj hade vi en tio timmar
lång livesändning på Youtube med
fokus på hur det är att vara ung under
coronapandemin och med syftet att
samla in pengar till Bris.
- Sändningens innehåll och själva
produktionen styrdes av ungdomarnas
tankar och önskemål. Det bjöds på
bland annat debatter med olika teman,
tips på hur man kan träna och hålla sig
i form hemma och vilken mat som är
god och enkel att laga själv, framtidsspaningar – hur blir livet efter
pandemin? – och liveuppträdanden
och intervjuer med kända artister. Vi
hade också en ungdomspanel som
föräldrar kunde skicka in frågor till, om
allt mellan himmel och jord! Det var
verkligen ett perfekt tillfälle för föräldrar
att ställa de frågor som de alltid velat
ha svar på direkt till ungdomarna själva.
- Fem timmar sände vi från Fribergagården, då med mig som programledare, och fem timmar från en
ungdomsgård på Värmdö. ¢
RESULTATET AV CORONAHJÄLPEN
FINNS ATT LÄSA PÅ DANDERYD.SE/
UNGTFOKUS

Digital undervisning
på gymnasiet
Fredrik Nyman Gunnarsson är lärare i historia, kriminologi och samhällskunskap på Danderyds gymnasium
(Dagy), där liksom på alla andra gymnasieskolor bedrevs
undervisningen under stora delar av våren digitalt och
på distans.
- Omställningen till digital undervisning
gick väldigt bra, det var ett fantastiskt
arbete som genomfördes under kort tid.
Vi har alla olika förförståelse gällande
digitala verktyg, men vi hjälptes åt och
tillsammans gjorde vi det möjligt! berättar
Fredrik Nyman Gunnarsson.
- Men jag ska inte sticka under stol med
att den digitala omställningen skapade
stress hos många kollegor. Det var en omställning som har krävt mycket merarbete
och övertid hos flera.
Enligt Fredrik har en stor utmaning med
distansundervisningen varit att skapa en
varierad undervisning samt rättssäkra och
likvärdiga bedömningssätt. Hans lektioner har under distansundervisningen haft
en enkel och tydlig struktur.
- Varje lektion har inletts med en genomgång av vilka som är närvarande, därefter
följer en förinspelad presentation med
ljud som eleverna kan titta igenom flera
gånger om de vill. Därefter presenteras ett
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antal sidor som ska läsas igenom. Sedan
har jag avslutat lektionerna med en muntlig eller skriftlig uppgift som visar vad
eleven lärt sig under lektionen.
- Men jag har också jobbat med muntliga
seminarium och mer traditionella instuderingsuppgifter – allt för att eleven ska få
en varierad undervisning.
Under lektionstid har det hela tiden varit
möjligt att ställa frågor till Fredrik via
skolans digitala kanaler. Han har också
ringt upp elever enskilt och i grupp, för
vägledning och för att kunna ge eleverna
formativ bedömning.
Fredrik har arbetat på Dagy i knappt 4 år,
och han stortrivs.
- Jag har världens bästa kollegor; de är
enormt kompetenta, roliga och intressanta. Undervisningen på Dagy har hög
kvalitet och ställer krav på eleven – vilket
eleverna klarar galant med vägledning
från oss lärare. ¢

REPORTAGE

PÅ GÅNG

Klipp häcken

– innan det är försent

KOM IHÅG!
Genom att klippa häckar och
låga träd gör du som fastighetsägare en viktig insats för
trafiksäkerheten på din gata.

Så här har det sett ut i Ekebysjöns naturreservat.

Så kan vi sätta stopp
för dumpning av skräp
Varje vecka, året om städar kommunens parkpersonal ute i våra offentliga miljöer.
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB, som äger och sköter återvinningsstationerna
runt om i kommunen, städar i sin tur stationerna för förpackningar och tidningar. Men på
senare tid har mängderna dumpat avfall ökat markant. Så här kan vi tillsammans hjälpas
åt för att sätta stopp för dumpning av skräp i vår kommun.

1

BE OM KVITTENS FRÅN
DIN HANTVERKARE

Vart tar ditt renoveringsavfall vägen?
Stäm av med din hantverkare så att det
verkligen körs till en återvinningscentral.
Se till att din hantverkare känner till att
det inte får dumpas vid en återvinningsstation för förpackningar och tidningar. Be
gärna om kvitto från återvinningscentralen
eller skriv in i ert avtal hur det ska skötas.

2

ANVÄND KOMMUNENS
TJÄNSTER FÖR HÄMTNING
AV TRASIGA PRYLAR

Du vet väl om att kommunen erbjuder
hämtning av din trasiga soffa eller
kasserade utemöbel mot en extra avgift?

På senare tid har avfallshämtningen i
kommunen sett en tydlig ökning av
avfall som slängs direkt ned i avfallskärlet utan soppåse. Avfallet riskerar då att

Genom att beställa grovavfallshämtning
från kommunen kan du vara säker på att
ditt avfall tas omhand enligt gällande
lagstiftning. Så slipper du en situation
där dina prylar dumpas vid återvinningsstationer eller i naturområden.

3

KÄLLSORTERA NÄR ÅTERVINNINGSSTATIONEN ÄR TOM

Du vet väl om att du på ftiab.se kan se när
din återvinningsstation tömdes senast?
Och dessutom när containrarna töms
nästa gång! På så sätt slipper du komma
dit bara för att inse att containrarna är
fulla. Tyvärr är det en anledning till att
mycket avfall ställs bredvid containrarna
och blåser iväg till närliggande naturområden och vattendrag.

ramla ut vid sidan om sopbilen vid
tömning och skräpa ned miljön. Tänk på
att alltid förpacka ditt hushållsavfall
(restavfall) i plastpåsar som du försluter

4

FELANMÄL ENKELT PÅ FTIAB.SE

Det är FTI AB som äger och sköter
återvinningsstationerna i kommunen. På ftiab.se
kan du enkelt felanmäla och uppmärksamma
dem på när det behöver städas vid din
återvinningsstation. Om det har dumpats avfall
på en plats är risken tyvärr stor att fler väljer att
lägga sitt skräp där också.
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DELA GÄRNA MED DIG
AV DIN KUNSKAP!

Vad kan lämnas på en återvinningsstation? Var
ska batterier slängas? Dela gärna med dig av
din kunskap om hur återvinning och avfallshantering fungerar till grannar, kollegor och vänner.
På så sätt kan vi sprida ordet och få fler
återvinnare i kommunen, och mindre dumpat
avfall i naturen.

ordentligt innan du lägger dem i ditt
avfallskärl. Matavfall ska även fortsättningsvis sorteras i bruna matavfallspåsar
av papper som du får av kommunen.

VISSTE DU att problem med
skymmande häckar, buskar och träd är
så allvarliga för trafiksäkerheten att
Plan- och bygglagen PBL (2010:900) 8
kap, 9 & 15 §) till och med tar upp hur
en tomt skall vara ordnad? Om ett
olycksfall inträffar på grund av att
grenar och kvistar hänger ut över
gatan från din tomt kan du som
fastighetsägare vara ansvarig för
eventuella skador som uppstår.
VAD GÄLLER?
Grundläggande är att häckar, buskar
och träd inte får växa ut över

trottoarerna så att förbipasserande tvingas ut
i körbanan. Tänk på att trädgrenar inte bör
hänga lägre ner än 3,7 meter över
gångbanan. Över körbanan och 1 meter in
över gångbanan bör höjden vara minst 4,7
meter. Vid hörntomt får häcken bara vara 70
cm hög. Detta gäller 10 meter åt vardera
hållet från korsningen räknat. Kom även ihåg
att klippa häcken så att serviceluckan på
belysningsstolparna är åtkomlig. Likaså ska
VA-serviser vara lätta att komma åt vid
servicearbeten. ¢
LÄS MER PÅ DANDERYD.SE/KLIPPHACKEN
GÖR EN ENKEL KOLL PÅ DIN GATA

Se till att:
1. sikten för trafiken inte skyms.
2. trafik- och varningsmärken,
gatunamnsskyltar och andra
markeringar är väl synliga.
3. grenar och kvistar inte når upp
till luftledningar eller skymmer
gatubelysningen.
4. inte heller fotgängare och övriga
trafikanter kan skadas eller
tvingas ut i körbanan.
5. renhållnings- och parkmaskiner
med förare inte kan skadas av
utskjutande grenar.

Ursäkta röran

- Golfbanevägen får ett lyft
DET ÄR ett bokstavligt lyft som det

handlar om, Golfbanevägen ska
nämligen höjas 70 cm. Vägarbetet
påbörjas vecka 28 och är en del i
den utveckling som pågår i Mörby
centrum. Vägen höjdanpassas i två
etapper och först ut är sträckan från
busstorget och vidare förbi JM:s två
första byggnader. Etapp två planeras
att genomförs år 2021.
Vem gör vad? Mörby centrum utvecklas
av flera aktörer parallellt. Skandia
Fastigheter utvecklar centrumanläggningen, JM bygger nya bostäder
utmed Golfbanevägen och kommunen
bygger om intilliggande gator samt
ansvarar för torg- och parkytor. ¢

Samlokalisering av
verksamheter för
effektivare service
DANDERYDS KOMMUN har flera

Vi hjälper dig med
trädgårdsavfall
och fallfrukt
AVFALLSTJÄNSTER OCH TRÄDGÅRD
Denna vår har omvärlden krympt och för en del har det inneburit
ett nyvunnet intresse för den egna täppan. Gör trädgårdsarbetet
ännu enklare genom att skaffa ett abonnemang för trädgårdsavfall.
DU FÅR DÅ TILLGÅNG till ett
370-liters kärl hemma där du kan lägga
smått trädgårdsavfall som gräs, kvistar
och löv. Trädgårdskärlet töms från mars
till oktober. Du bestämmer själv om du
vill ha hämtning 8 eller 17 gånger/
säsong och får ett schema för vilka
dagar ditt kärl ska rullas ut till
tomtgränsen för tömning. Om du bara
vill få ditt trädgårdsavfall hämtat enstaka
gånger erbjuder kommunen också
engångshämtning mot en avgift.
BLI AV MED DIN FALLFRUKT
Varje höst ruttnar stora mängder frukt

bort i svenska villaträdgårdar. Danderyds
kommun erbjuder därför möjligheten att
beställa hämtning av fallfrukt i storsäck.
Frukten kan då göra nytta och återvinnas till
biogas och biogödsel. Om du dessutom
sorterar matavfall blir tjänsten för fallfrukten
billigare.
SKAFFA ABONNEMANG
Skaffa abonnemang eller få svar på dina
frågor genom att kontakta kommunens
kundtjänst för avfall, mejl danderyd.se@
suez.com eller telefon 08-519 333 00. ¢
LÄS MER PÅ DANDERYD.SE/AVFALL
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verksamheter som sitter utspridda
i Mörby centrum. Just nu pågår en
ombyggnad för att samlokalisera
verksamheterna. När den första
ombyggnaden blir klar i oktober
flyttar Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Socialkontoret och
Kontaktcenter in i de nya lokalerna.
När den andra etappen blir klar
2021 kommer Danderyd att få en
ny modern utställningsyta och i
anslutning ett nytt bibliotek som
möjliggör olika kulturella evenemang.
Då flyttar också Tekniska kontoret
och Plan- och exploateringsavdelningen in i de nya lokalerna.
Målet är att de nya flexibla lokalerna
ska bidra till en effektivare service
och kostnadseffektivitet på sikt.
Genom de nya lokalerna möjliggörs
ett ökat utbud av bildning och kultur
samt en mer levande demokrati
genom fler möten med invånarna.
De nya lokalerna är ett viktigt steg
på vägen mot framtidens Danderyd
- Sveriges bästa kommun att leva,
bo och verka i. ¢

NYTT

Hedersplakett till
Karin och Gösta
2020 års Hedersplakett för
kulturgärning tilldelas Gösta
Malmengård och Karin Nordvaller.
Detta enligt ett beslut från kulturoch fritidsnämnden.
Enligt nämnden bidrar båda dessa
personer på många olika sätt till att
Danderyds kulturliv blomstrar! Karin
Nordvaller har med entusiasm och
engagemang bland mycket annat
dragit igång det populära arrangemanget Konstrundan och Gösta
Malmengård har bland annat arbetat
för bevarandet av författaren Stig
Dagermans minne.

Glädjande nyheter avseende
trygghet och brott under våren
och sommaren
De aktörer som arbetatar med trygghetsfrågor i Danderyds kommun träffas regelbundet för samverkan och informationsutbyte. De kommunala fältassistenterna och
väktarna samt polis och brandförsvar rapporterar samstämmigt om en förhållandevis
lugn vår och försommar i Danderyd.
BOSTADSINBROTT OCH INBROTTSFÖRSÖK har minskat med mer än hälften
mellan år 2017 och 2019. Under 2020
har även antalet rån minskat med hälften
jämfört med 2019.
UNGDOMSTRYGGHET
Hemmafester där föräldrar inte är närvarande är ett välkänt problem i kommunen.
Liksom tidigare år rapporteras om rattonykterhet vad gäller mopedbilar och mopeder.
Polisen och kommunen arbetar ingripande
och förebyggande för att motverka otrygga
hemmafester och rattonykterhet, men det
är problem som hela samhället behöver
hjälpas åt för att komma tillrätta med.
Kommunen har, tack vare större
resurser till trygghetsinsatser, kunnat öka
närvaron av väktare och fältassistenter.

Föräldrar har också framgångsrikt bidragit till tryggheten genom att nattvandra.
SYSSELSÄTTNING OCH SOMMARJOBB
Under sommaren brukar det vara stillsamt
i Danderyd då många reser bort. Med
anledning av covid-19 räknar kommunen
med att fler stannar kvar hemma. Danderyds kommun satsar därför på ungdomarnas fritid och sysselsättning. Det har det
bland annat skapats ett 100-tal sommarjobb för unga.
UTÖKAD SATSNING PÅ VÄKTARE
Under sommaren kommer kommunen att
öka sina insatser för att motverka bostadsinbrott men också för att öka tryggheten på
de platser som upplevs som otrygga. Extra
väktarbilar kommer rulla under dag, kväll
och natt under juni, juli och augusti. ¢

Hur vill du att
Danderyd utvecklas?
Nu genomför vi en enkät om kommunens framtida
utveckling. Hur kan Danderyd bli en ännu mer
attraktiv kommun? Vilka områden skulle du vilja
utvecklas? Vilka områden skulle du vilja bevara?
Var kan det byggas nya bostäder? Det är exempel
på frågor vi skulle vilja ha svar på.
ETT ARBETE har påbörjats för att ta

HÄR ÄR NÅGRA HETA
SOMMARTIPS:
•
•

•
•

Prata med barn och andra
föräldrar om hur man skapar
trygga fester och trygg trafik
Se över om det finns möjlighet att ta emot ungdomar
som önskar sommarjobba
vid ditt företag eller på din
arbetsplats
Starta grannsamverkan med
dina grannar
Lås och förvara din cykel och
bil säkert då det förekommit
perioder med många stölder

fram en ny översiktsplan. En
översiktsplan ska visa hur kommunen
kan utvecklas på lång sikt när det
gäller mark- och vattenanvändningen.
Danderyds vision är ”Sveriges bästa
kommun att leva, bo, och verka i”.
Nu vill vi ha din syn på hur
Danderyd kan utvecklas till att bli
Sveriges bästa kommun. Mellan 2 juni
– 31 augusti kan du fylla i en
webbenkät på kommunens webbplats.
Resultatet från dialogen kommer

tillsammans med kommunens övriga
utredningar och avvägningar att utgöra
grunden för översiktsplanen.
Efter dialogen kommer kommunen ta
fram samrådshandlingar. Därefter kommer
samråd och utställning att hållas enligt
plan- och bygglagens krav. Detta innebär
att det kommer att finnas fler möjligheter
att tycka till om översiktsplanens innehåll
under processen. Målet är att översiktsplanen
ska antas av kommunfullmäktige 2021. ¢
DANDERYD.SE/OVERSIKTSPLAN

Fota och dela med dig av ditt bästa Danderyd
Under samma period arrangeras även en fototävling där du kan ha möjlighet
att vinna 1000 kronor och få din bild publicerad i Danderyds översiktsplan.
Du deltar genom att posta en bild på Instagram med ditt bästa Danderyd och
tagga den med # bästaDanderyd.
INFORMATION OM TÄVLINGEN HITTAR DU PÅ DANDERYD.SE/BASTADANDERYD

PÅ DANDERYD.SE/TRYGGIDANDERYD OCH DANDERYD.SE/UNGTFOKUS KAN DU LÄSA MER OM TRYGGHET OCH HUR DU KAN BIDRA TILL DEN.
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Danderyds kommuns hedersplakett för
kulturell gärning utdelas för värdefull
och uppskattad gärning inom
områdena litteratur, konst, konsthantverk, musik, teater, dans, film, foto,
kulturjournalistik, undervisning,
folkbildning, hembygdsvård
eller annan jämförlig
LÄS MER PÅ
kulturverksamhet.
DANDERYD.SE
/STIPENDIER

Joel och Maria är
årets ungdomsledare
Varje år prisas två ledare inom
ungdomsidrotten med ett ungdomsledarstipendium. Årets stipendiater
som får dela på 15 000 kronor är
Maria Hårdh från Danderyds Sim
och Joel Åkerlund från GTG Padel
Club.
Maria Hårdh har enligt motiveringen
med engagemang och entusiasm fått
barn och ungdomar i Danderyds Sim
att uppskatta simning och fortsätta
simma långt efter att de lärt sig de
första simtagen och tagit sina första
märken. I motiveringen till valet av
Joel Åkerlund står det bland annat att
han har varit en bidragande orsak till
att GTG Padel Club har vuxit och han
har varit med och startat padelgymnasiet med Danderyds gymnasium.
Stipendiet delas ut av kultur- och
fritidsnämnden, efter nomineringar
från föreningar och allmänhet.

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.
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Långängsstrand, Käppalatunneln* (1)

1/7

Korsningen mellan Klockargårdsvägen
och Enebybergsvägen (5)

15/7

Enebybergs IP (6)

29/7

Grusplanen mellan Lillkalmarvägen
och koloniträdgårdarna (3)

12/8

Långängsstrand, Käppalatunneln* (1)

26/8

Stockhagens IP (4)
Pendelparkeringen vid Mörbybadet (7)

5/9

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.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV
– den enda skräpposten du vill ha!

Genom att prenumerera avfallsenhetens digitala
nyhetsbrev missar du ingen information om återvinning, sophämtning och mobila återvinningscentralen.

10

		
		

6

		

13/9

Balderskolan, parkeringen med
infart mot Vilans Väg

23/9

Grusplanen mellan Lillkalmarvägen
och koloniträdgårdarna (3)

7/10

Korsningen mellan Klockargårdsvägen
och Enebybergsvägen (5)

10/10

Rosenvägens förskola, parkeringen

11/10

Vasaskolan, varumottagningen

21/10

Stockhagens IP (4)

DANDERYD.SE/MAVC

3
8
5

Enebybergs IP (6)
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* 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.

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 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.

Anmal din mailadress pa

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
Sommaröppettider vecka 28-29-30-31
måndag-fredag kl 8-16

