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Tack! 
FÖR ALLA ENKÄTSVAR

OM DANDERYDS 
UTVECKLING

Välkommen! 
TILL WEBBINARIUM 
OM SOLPANELER

Ny tjänst:  
DIGITALA HJÄLPEN 

– IT-HJÄLP TILL SENIORER

Höst
TEMA:

ALLTID 
UPPDATERAD 

INFORMATION PÅ

Cykla i vinter!

Vi besöker  
kulturskolan!

Danderyd planerar 
att sänka skatten  
med 20 öre

 
Historisk andraplats  
i näringslivsrankingen

#4, 2020 • TIPS, INFORMATION 
OCH INSPIRATION FÖR DIG SOM 
BOR I DANDERYDS KOMMUN
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Hej Danderyd!

DEN FRÅGAN ställde jag till några ungdomar 
för ett tag sedan. Svaret fick mig att brista ut  
i skratt då det var både oväntat och träffsäkert. 

Själv tycker jag det bästa med Danderyd är vår 
fina natur, utbudet av fritidsaktiviteter och vår 
fantastiska förskola och skola. 

Så, vilket svar fick jag då av de två ungdomarna? 
Jo, det bästa med Danderyd, det är  
att det är så lätt att ta sig härifrån”,

sa de båda samstämmigt och med uppriktighet  
i rösten. Och visst är deras påstående sant.  
I Danderyd har vi både Roslagsbana, tunnel- 
bana, flera linjer med lokal och regional  
busstrafik och cykelstråk, båtpendel och en 
Europaväg. Med andra ord är Danderyd en  
av de kommunerna i Sverige som det är  
lättast att ta sig till, och givetvis också från. 

Så svaret på frågan om vad man tycker är bäst 
tror jag förändras genom livet. Men oavsett  
om du är ung, gammal eller mitt i livet vill jag 
gärna berätta att mina kollegor och jag varje  
dag arbetar för att göra Danderyd lite bättre  
för just dig som bor här. ¢
 
 

Kommunstyrelsens ordförande (M)
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DANDERYDS
KOMMUN

ALLTID 
UPPDATERAD 

INFORMATION PÅ

Ramavtal 
Arboristtjänster

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
2020-09-29 § 48 KFN 2020/0057

DEN 15 JUNI utsåg kommunstyrelsen 
mig till ny kommundirektör i Dande-
ryds kommun. Jag har närmast varit 
tillförordnad på posten under 8 månader 
och dessförinnan jobbat i olika roller i 
kommunen sedan april 2015. Jag är glad 
över förtroendet och ser fram emot att 
tillsammans med organisationen och 
de förtroendevalda fortsätta utveckla 
Danderyds kommun till att bli Sveriges 
bästa kommun att leva, bo och verka i. 
Kommunen är till för dig som kommun-
invånare och oavsett om våra tjänster 

Tack för förtroendet

”Vad tycker du är bäst  
   med Danderyd? ” 

bedrivs i egen regi eller av privat utförare 
ska de kännetecknas av hög kvalitet och 
effektivitet! Det nödvändiga arbetet med 
att reformera kommunens ekonomi ge-
nomsyrar alla våra verksamheter och det 
är glädjande att se att det nu ger tydliga 
resultat samtidigt som kommunen stått 
och står robust under coronapandemin! ¢ 

Hösthälsningar

Digitala hjälpen 
– IT-HJÄLP TILL SENIORER

BIBLIOTEKEN ERBJUDER sedan 
någon vecka tillbaka en ny tjänst som 
riktar sig till seniorer som behöver 
hjälp med sin dator eller mobiltelefon. 
Tjänsten som heter Digitala hjälpen, 
nås via telefon eller mejl. 

Du kanske vill lära dig att prata med 
barn och barnbarn över datorn? Eller 
vill du ha hjälp att ladda ner böcker 
att läsa eller lyssna på via appen 
Biblio? Eller veta hur du ska göra för 
att kunna titta på ditt favoritprogram 
när du vill via Svt Play?

DIGITALA HJÄLPEN NÅR DU VIA 
SUPPORT@DIGITALAHJALPEN.COM 
ELLER 010-330 14 10. 
HÖR AV DIG TILL DITT BIBLIOTEK 
OM DU VILL HA MER INFORMATION!

Danderyds  
kommunfullmäktige

Nästa sammanträde  
äger rum 5 november

HÖSTEN 2020:
Budgetfullmäktige 2 och 5 november  
Kommunfullmäktige 7 december
 
Föredragningslista och handlingar finns 
på danderyd.se/kommunfullmaktige 
Allmänheten hälsas välkommen att 
närvara. Mötena kan avlyssnas direkt 
och i efterhand.

5/11

KOMMUNENS ALLA NÄMNDHANDLINGAR OCH PROTOKOLL PUBLICERAS 
I SIN HELHET LÖPANDE PÅ DANDERYD.SE/HANDLINGARPROTOKOLL

Färgsprakande hösthälsningar

Kommundirektör

AXPLOCK

Ärende: Hembygdsföreningarna intar en 
särställning bland föreningarna i 
Danderyds kommun eftersom de 
arrangerar de stora kulturbärande 
evenemangen såsom firande av 
valborgsmässoafton och midsommarafton 
för kommuninvånarna. I år, 2020, har 

dessa firanden inte kunnat äga rum på 
grund av situationen med coronaviruset. 
För att värna om hembygdsföreningarnas 
verksamhet samt säkerställa att de har 
resurser att kontinuerlig fortsätta 
verksamheten föreslår förvaltningen att: 
arrangemangsbidragen, som ett särskilt 
Coronabidrag 2020, i efterhand betalas ut 
till kommunens fyra hembygdsföreningar.

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
godkänna ett arrangemangsbidrag, som 
ett särskilt Coronabidrag 2020, för 
valborgsmässoafton samt midsommaraf-
ton i efterhand betalas ut till kommunens 
fyra hembygdsföreningar:  -Danderyds 
hembygdsförening 16.000 kr -Enebybergs 
Gårds Förening 8.000 kr -Samfundet 
Djursholms Forntid och Framtid 16.000 kr 
-Sällskapet Amorina 8.000 kr. ¢

Särskilt 
Coronabidrag 
till kommunens 4 
hembygdsföreningar

Ärende: Ramavtalet omfattar primärt 
besiktning och vård av träd, beskärning och 
fällning av träd. Dessutom utförs inventering 
och värdering av träd för skadeståndskrav 
vid trädskador eller avverkning av träd av 
utomstående på kommunens mark. 
Arboristerna är även behjälpliga med bland 
annat diagnos av trädsjukdomar, kronstabili-
seringar, fruktträdsbeskärning. 

Utvärdering av anbud kommer att utföras 
enligt upphandlingsföreskrifter med 
utvärderingskriterier som är fördelade på  
60 % pris och 40 % referenser. Anbudsgiva-
re ska uppfylla kommunens obligatoriska 

krav för att vara kvalificerade för ovan 
utvärdering. Kraven innebär exempelvis 
ekonomisk stabilitet och god kreditvärdig-
het. Tre entreprenörer planeras att antas 
inom området. 

TEKNISKA NÄMNDENS BESLUT 
1. Tekniska nämnden beslutar att uppdra 

åt tekniska kontoret att genomföra 
upphandling av arboristtjänster.

Tekniska nämnden beslutar att delegera 
teknisk direktör att skriva avtal med 
upphandlade entreprenörer. ¢

TEKNISKA NÄMNDEN 
2020-09-23 § 61 TN 2020/0216 
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HURRA FÖR DANDERYD

SAMARBETE MELLAN FÖRVALTNING-
ARNA EN FRAMGÅNGSFAKTOR
Danderyd går framåt på samtliga enkät-
frågor i jämförelse med 2019.  
Exempelvis visar rankingen att politiker-
nas och tjänstemännens attityder gentemot 
företagen förbättrats med 28 respektive 24 
placeringar.  

Danderyd får sin bästa placering någonsin i Svenskt Näringslivs ranking av det 
lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Under många år har kommunen 
legat i topp, men i år klättrar Danderyd upp på en andraplats efter Solna.
 

-Vi har under det senaste året lagt mycket 
fokus på intern samverkan över förvaltnings-
gränserna och dialog, framförallt med de små 
och medelstora företagen.  Företagen har 
bland annat bjudits in att medverka i arbetet 
med kommunens nya Näringslivspolicy 
som nu är ute på remiss, säger Lina Pennlert, 
näringslivsstrateg i Danderyds kommun.

POSITIV SYN PÅ FÖRETAGANDE I HELA 
ORGANISATIONEN

- Hela organisationen jobbar med att ge 
god service och ett gott
bemötande i kontakten med företagen och 
det är mycket positivt att se att det har 
gett resultat, utvecklar Lina Pennlert.

- Det är ett fantastiskt resultat, jag är 

otroligt glad och stolt det speglar
Danderyds kommuns kultur och våra 
medarbetares positiva syn på företagande, 
säger Hanna Bocander (M), kommunsty-
relsens ordförande.

TRYGGHET – EN VIKTIG FRÅGA
Svenskt Näringslivs undersökning om fö-
retagsklimatet möjliggör jämförelser bak-
åt i tiden då frågorna har ställts på samma 
sätt sedan starten 2001. I år har dock ett 
antal nya frågor tillförts undersökningen. 
Bland annat hur företagen påverkas av 
brottslighet och otrygghet. Svaren visar 
tydligt att det är en fråga som måste ha en 
hög politisk prioritet framöver. Av de 
företag som besvarat enkäten uppger 26 
% att de i stor eller ganska stor utsträck-
ning påverkas negativt av brottslighet och 
otrygghet.   
 
DIALOG I DANDERYD OM TRYGGHET 
OCH SÄKERHET
I Danderyd uppger 21 % av de svaran-
de företagen att de påverkas negativt i 
mycket eller ganska hög utsträckning av 
brottslighet/otrygghet. Det är lägre än 
Sverigesnittet, men fortfarande en fråga 

som företagen önskar ha hög prioritet.
- Det är något som vi kommer ha  

ökat fokus på under hösten då vi tex 
arrangerar ett dialogforum på temat Trygg 
och säker som Företagare i Danderyds 
kommun, säger Lina Pennlert näringslivs-
strateg.

OM SVENSKT NÄRINGSLIVS UNDER-
SÖKNING 
Sedan 2001 sammanställer Svenskt 
Näringsliv en årlig ranking av företags-
klimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet 
med rankingen är att visa var i Sverige 
det är mest gynnsamt att starta och driva 
företag. 2020 års ranking utgörs till två 
tredjedelar av enkätsvar från 32 897 före-
tagare om företagsklimatet i den kom-
mun där företaget har sin huvudsakliga 
verksamhet. ¢

MER OM UNDERSÖKNINGEN OCH FLER 
RESULTAT GÅR ATT LÄSA OM PÅ  
WWW.FORETAGSKLIMAT/DANDERYD. 

FRÅGOR OM NÄRINGSLIVET I DANDERYD? 
Kontakta Lina Pennlert, näringslivsstrateg 
lina.pennlert@danderyd.se

Nu har Kontaktcenter  
Danderyds kommun flyttat  
från butiksplan i Mörby  
centrum till nya lokaler på  
våning 5. Du använder  
trapphuset/hissen vid Friskis  
och Svettis för att komma dit. 
Skyltar och golvdekaler visar 
vägen.

Kontaktcenter är din direkt- 
kontakt med kommunen. Här  
kan du få hjälp med ärenden  
och frågor som rör kommunen. 
Du kan också ringa eller skicka  
in din fråga via vår e-tjänst.

SKA DU HA MÖTE  
MED KOMMUNEN?
Ska du träffa socialkontoret?  
Eller delta på ett möte i  
kommunens lokaler i Mörby  
centrum? Då registrerar du dig  
i besöksdatorn vid Kontaktcenter 
och väntar in din kontakt där.

Kontaktcentrets flytt är en del av 
den stora renovering som  
görs av Mörby centrum. Även  
Socialkontoret och Miljö- och 
Stadsbyggnadskontoret har  
flyttat. Nu fortsätter upprustningen 
av kommunens övriga lokaler i  
Mörby centrum. Hösten 2021 
beräknas det vara klart. ¢

SKICKA IN FRÅGA  
ELLER FELANMÄLAN
DANDERYD.SE/KONTAKTAKOMMUNEN

RING OSS
08-568 910 00

Kontaktcenter  
& Socialkontoret  
har flyttat!

Danderyd tar historisk 
andraplats i Svenskt 
Näringslivs rankning

SVENSKT NÄRINGSLIV BESÖKTE DJURSHOLMS SLOTT FÖR ATT GRATULERA. 
Från vänster: Johan Lindberg - kommundirektör, Hanna Bocander (M) - kommunstyrelsens ordförande,  
Lina Pennlert - näringslivsstrateg, Anna Wallin – Svenskt Näringsliv och Bengt Sylwan (L) kommunstyrelsens vice ordförande.

Rankingutveckling
Danderyds kommun
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NYHET

Ett enigt kommunfullmäktige har antagit en uppdaterad 
policy för att undvika mutor och korruption samt uppdatera-
de regler för representation. Policyn gäller för förtroendeval-
da och anställda i Danderyds kommun. Policyn innebär 
också ett tillägg till visselblåsarfunktionen. En medarbetare 
kommer vid misstanke om korruption nu även kunna vända 
sig till en extern granskare utanför kommunen.

Läs mer på  
www.kappala.se/fett

Stoppa 
fettpropparna! 
Häll inte ut fett i diskhon. 
Fett stelnar till proppar som skapar stopp i 
avloppet. Läbbigt, men enkelt att undvika. 
Torka ur ugnsformen med papper.

Danderyd har infört extern 
visselblåsarfunktion

- Misstankar om oegentligheter i en organisation som 
hanterar skattebetalarnas pengar är extra allvarligt. Danderyds 
kommuns trovärdighet som offentlig aktör bygger på att vår 
verksamhet är transparent samt att kommunen och dess 
företrädare alltid agerar på ett etiskt korrekt sätt. Det är en 
hygienfaktor att det ska vara enkelt att anmäla misstankar och 
vid behov få en extern och oberoende granskning vid 
misstänkta missförhållanden, säger kommunstyrelsens 
ordförande Hanna Bocander (M). 

VAD MENAS MED EN VISSELBLÅSARE?
Med visselblåsare menas en person som slår larm om korruption 
eller andra oegentligheter, oftast hos sin arbetsgivare eller hos 
en myndighet.  

HUR SKA DANDERYDS MEDARBETARE AGERA  
VID MISSTANKE OM OEGENTLIGHETER?
Medarbetare ska i första hand kunna ta upp eventuella 
misstankar om oegentligheter eller brottslighet med sin chef. 
Om medarbetare i Danderyd av olika skäl inte vill kontakta sin 
chef med misstankarna kan denne vända sig till kommundirek-
tören eller kommunjuristen för vidare utredning och ställnings-
tagande. Nu finns det även möjlighet att vända sig till en 
extern visselblåsarfunktion.
 
Följande är exempel på allvarliga oegentligheter som kan 
anmälas: mutbrott, jäv, tjänstefel, brott mot tystnadsplikt, 
brottslighet riktad mot kommunen såsom förskingring, stöld eller 
trolöshet mot huvudman och förtroendeskadliga bisysslor. ¢

LÄS MER PÅ DANDERYD.SE/DK-INFOR-VISSELBLASARFUNKTION
ch klimatprogram 2030. 

CORONALÄGET

 

- Fortsätt att bromsa spridningen
Det är mycket du kan göra för att bromsa spridningen av covid-19. Håll avstånd och undvik 
trängsel. Tvätta händerna ofta. Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk och lämna 
prov för att få veta om du har covid-19.

De kommunala förskolorna och 
skolorna i Danderyds kommun 
följer myndigheternas rekommen-
dationer när det gäller åtgärder 
för att minska risken för smitt-
spridning. 

Som vårdnadshavare behöver 
du ta del av den information 
som varje verksamhet löpande 
skickar ut via Vklass. Där får du 
senaste nytt om hur arbetet 
fortskrider inom respektive en-
het. Har du barn i en fristående 
verksamhet i Danderyds kom-
mun behöver du vända dig till 
dem och deras kommunikations-
plattformar för att få information 
om vad som gäller där.

Kommunens 
förskola och skola

Mer information om kommunens ar-
bete under coronapandemin finns att 
läsa på danderyd.se/coronaviruset. 
Där finns även länkar till myndighe-
ternas rekommendationer kring vad 
som gäller under pandemin.

Uppdaterade rutiner för besök vid  
kommunens vård- och omsorgsboenden

Från 1 oktober är det återigen möjligt att göra besök inomhus på vård- och 
omsorgsboenden för äldre. För att förhindra smittspridningen av covid-19  
finns ett antal rutiner som besökare ska följa. 

Socialnämndens ordförande Carina Erlandsson har fattat två ordförande- 
beslut angående besök till särskilda boenden för äldre. Besluten är lokala 
anpassningar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

DET HÄR GÄLLER FÖR BESÖK
• Boende och besökare ska komma överens med verksamheten om  

en tid för besöket.
• Besökare ska vara högst två åt gången.
• Besökare ska vara friska från covid-19 symptom eller andra infektioner.
• Besökare får endast vistas i den boendes lägenhet inomhus,  

ej i allmänna utrymmen.
• Boende och besökare ska hålla fysisk distansering (2 meter).
• Besökare ska ha god handhygien i samband med besöket  

(vid ankomst tvätta händerna med tvål och vatten, alternativt  
använda handsprit, samt när besöket avslutas).

• Vuxna ansvarar för att barn följer förhållningsrutinerna.
• Övriga lokala restriktioner och förhållningsregler från  

verksamhetschef ska följas.

Vid lokala utbrott av covid-19 kan ovan nämnda besöksrutiner komma att ändras.

Av smittspårningsskäl är det viktigt att besökare kontaktar verksamhetschef 
om covid liknande symptom uppstår inom ett dygn efter besöket.
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Läskig läderlapp eller 
viktig nattflygare?
Många förknippar fladdermusen med läskiga varelser som 
fladdrar till i mörkret. Fladdermusens rykte har inte blivit 
bättre av coronaviruset. Men faktum är att fladdermusen är  
en viktig del av vårt ekosystem.

KOMMUNEN RÄKNAR 
och inventerar med jämna 
mellanrum djur- och växtarter 
i vårt område. Det är viktigt 
att veta för att kunna förvalta 

naturmiljöer och parker på bästa sätt. Under 
2019 gjordes för första gången en invente-
ring av fladdermöss i kommunen.
 
VAD VISADE INVENTERINGEN?
- Fladdermusen är fridlyst i Sverige och 
en art som är särskilt unik är brunlångöra. 
Inventeringen visade att just den arten finns 
här i Danderyd. Det var extra roligt att se! 
Fladdermöss trivs bra i Danderyd eftersom 

det finns många gamla och lummiga 
trädgårdar med stora träd, berättar Karin 
Almén, stadsträdgårdsmästare på tekniska 
kontoret.

EN NATURLIG MYGGJAGARE
Visste du att en enda fladdermus kan 
äta mellan 4000-7000 myggor per natt? 
Eftersom fladdermössen är insektsätare 
gör de ingen skada på till exempel hus, 
inventarier eller livsmedel. Fladdermöss 
kan inte heller gnaga. Djuren gör i stället 
nytta genom att äta skadegörande insekter 
i trädgårdarna. Denna ekosystemtjänst 
som de utför är väldigt viktig. ¢ 

ENKÄTSVAREN HAR KOMMIT

Danderydsborna tryggare 
i sina bostadsområden 
jämfört med övriga länsbor 

Polisregion Stockholm har genomfört en trygghetsundersökning  
med syfte att kartlägga upplevelser av och utsatthet för brott.

ORDNINGSSTÖRNINGAR,  
UTSATTHET FÖR BROTT  
OCH ORO FÖR BROTT.
Sammanfattningsvis visar studien  
att invånarna i Danderyd är  
förhållandevis trygga. Av de  
svarande i Danderyds kommun  
uppger 77 procent att de är mycket  
eller ganska trygga på kvällarna i sitt  
bostadsområde. Motsvarande siffra  
för Stockholms län var 66 procent. 

En procent av de svarande i Danderyd  
uppgav att de hade varit utsatta för fysiskt  
våld under de senaste 12 månaderna, 6 procent uppgav att de  
hade varit utsatta för bedrägerier, 12 procent uppgav att de hade 
varit utsatta för stöld och 6 procent uppgav att de varit utsatta för 
skadegörelse. Resultatet avviker inte nämnvärt från länets resultat.

En lägre andel av de svarande i Danderyd anger problem med 
ordningsstörningar i jämförelse med de svarande i länet, medan 
en större andel uppger att de oroar sig för tillgrepp samt att ens 
fordon ska utsättas för skadegörelse (se tabell).

ARBETE FÖR ATT FÖREBYGGA BROTT
Danderyds kommun arbetar långsiktigt med brottsförebyggande 
frågor och gör tillsammans med polisen och i samverkan med lokal-
samhället, återkommande lägesbilder avseende brott och trygghet. 
Utöver det sammanställs rapporter från olika aktörer var fjortonde 
dag för att arbetet ska kunna styras efter behov. 

 - Det är främst tre problem som oroar över tid i Danderyd; tillgrepp 
som bostadsinbrott och stöld av eller ur fordon, ungas alkohol- och 

drogvanor, samt platser där många uppger att de känner sig otrygga. 
De är de här frågorna, samt våld och hot, som kommunen beslutat att 
lägga fokus på säger kommunens brottsförebyggare Annette Lindell. 

FÄRRE BOSTADSINBROTT OCH  
SAMARBETE FÖR ATT MINSKA RÅN
Under perioden 2017–2019 har de polisanmälda fullbordade bo-
stadsinbrotten sjunkit med mer än hälften (se diagram). Polisanmäl-
da rån som ökade på ett oroande sätt under 2019 har minskat med 
hälften då halvåret 2020 jämförs med halvåret 2019. Kommunen, 
väktare, polisen, föräldrar med flera har samarbetat för att minska 
rån. Det verkar som det gett resultat säger Annette Lindell.

- Det är glädjande att bostadsinbrotten minskat. Jag hör många 
berättelser från de som drabbas och hur hälsa och vardagsliv kan 
påverkas under en lång tid framöver. Kommunen har arbetat både 
med att stärka grannsamverkan och med  utökad väktarbevakningen 
i kommunen. Jag hoppas att minskningen av inbrott delvis beror på 
den satsning som majoriteten (M, L, KD) gör för att öka tryggheten 
för Danderydsborna säger Hanna Bocander, kommunstyrelsens 
ordförande (M). Förarna av grannsamverkansbilen har nyligen fått 
en ny bil av Danderyds kommun och kommer till årsskiftet även ha 
tillgång till ytterligare en bil för sina goda insatser avslutar Hanna 
Bocander. Förarna av grannsamverkansbilen har nyligen fått en ny bil 
av Danderyds kommun och kommer till årsskiftet även ha tillgång till 
ytterligare en bil för sina goda insatser avslutar Hanna Bocander. ¢ 

Gynna fladdermössen 
i ditt kvarter

Ett stort problem för fladdermössen 
är att deras naturliga bostäder 
kraftigt minskar. Till exempel för  
att man tar ner stora ihåliga träd, 
tätar vindar och belyser fasader. Så 
här kan du hjälpa fladdermössen.

SLÄCK FASADBELYSNINGEN  
PÅ NATTEN
Fladdermöss är väldigt ljusskygga. 
Sätt, om möjligt, en timer på din 
fasadbelysning.

SÄTT UPP EN FLADDERMUSHOLK
Fladdermössen får skydd för väder 
och vind – och du får en flitig 
myggjagare. Sök på internet för att 
hitta ritning eller inköpsställe.

HA EN VATTENSPEGEL  
I TRÄDGÅRDEN
Vatten drar till sig insekter. Finns 
det nattaktiva insekter så finns det 
också fladdermöss.

NOVEMBERMÖRKER

Foto:  
Jens Rydell

Har det under de senaste 12 
månaderna hänt att du oroat dig för 

Danderyds  
kommun (%) 

Stockholms  
län (%) 

inbrott i bostaden 31 17

inbrott i förråd 23 19

att din bil, mc, moped eller cykel ska ut-
sättas för stöld eller skadegörelse 25 12

för att bli misshandlad i området 9 12

LÄNGE LEVE PUMPORNA
UNDER HALLOWEEN ÄR DET 

POPULÄRT ATT KARVA PUMPOR. 
SE TILL ATT ÅTERVINNA PUMPAN 

SOM MATAVFALL SÅ KOMMER 
RESTERNA TILL NYTTA  

SOM BIOGAS OCH  
BIOGÖDSEL.

LÄS MER PÅ: DANDERYD.SE/TRYGGHETSMATNING, 
DANDERYD.SE/TRYGGIDANDERYD-STATISTIK, DANDERYD.SE/TRYGGIDANDERYD-SAMVERKAN

POLISANMÄLDA 
INBROTT & 

INBOTTSFÖRSÖK  
I DANDERYD  
2014-2019

SLÄCK LEVANDE LJUS!
MÖRKT UTE – MYSIGT 

INNE MED LEVANDE LJUS.  
MEN KOM IHÅG ATT 

SLÄCKA NÄR DU  
LÄMNAR RUMMET!

DAGS FÖR REFLEX
DU ÄR LYSANDE, MEN  
INTE SJÄLVLYSANDE.  
NU ÄR DET LÄGE ATT  
FÖRSE DIG OCH DINA  
NÄRA OCH KÄRA MED 

REFLEXER.
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Danderyd planerar att sänka 
skatten med 20 öre
Danderyd har arbetat intensivt för att få ordning på ekonomin de 
senaste två åren. Insatserna har givit ett gott resultat. Redan nästa år 
möjliggörs en skattesänkning på 20 öre enligt politiska majoritetens 
budgetförslag för år 2021. 

VI HAR HAFT FOKUS på att få en 
bättre ordning på ekonomin sedan jag till-
trädde som kommunstyrelsens ordföran-
de. Nu ser vi ett tydligt förbättrat resultat 
så att vi till nästa år kan sänka skatten 
med 20 öre. Och det gör vi samtidigt med 
bibehållen god kvalitet i verksamheterna. 
Det största tillskottet görs till förskola och 
skola samt till vår äldreomsorg som totalt 
får över 16 miljoner kronor mer 2021 än 
de har i år, säger Hanna Bocander, kom-
munstyrelsens ordförande.

Johan Lindberg, utsedd till ordinarie 
kommundirektör sedan 15 juni i år:

- Danderyd har haft ett negativt ekono-
miskt resultat under flera år, men genom 
en ökad ekonomisk medvetenhet i allt 
vi gör, utvecklade interna processer och 
förbättrad ekonomistyrning uppnår vi 
äntligen ett positivt resultat.

- Men vi slår oss inte till ro, vi vill öka 
kostnadseffektiviteten ytterligare, fortsätta 
arbeta med ständig verksamhetsutveck-
ling och säkerställa en fortsatt god ekono-
misk hushållning så att vi har marginaler 
för framtiden, avslutar Johan. ¢

Årets resultat beräknas bli 
cirka 178 mnkr. Det positiva 
resultatet kommer reglera 
större delen av det ackumu-
lerade underskottet enligt 
balanskravet som uppgår till 
cirka 213 mnkr. 

Budgeten för 2021 beslutas  
av kommunfullmäktige den  
5 november.

På danderyd.se kan du ta  
del av förslag till budget i  
sin helhet som framförts av 
kommunstyrelsens ordförande. 

Hanna Bocander, kommunstyrelsens ordförande (M) 
och Johan Lindberg, kommundirektör PÅ GÅNG

VÅRA TVÅ FINA ISHALLAR 
HÅLLER ÖPPET FÖR ALLA 
FLERA DAGAR I VECKAN.

ENEBYBERGS ISHALL 
Arholmavägen 33, Enebyberg
Tisdagar och torsdagar kl 12-14
Lördagar kl 13-15, klubba tillåten
Söndagar kl 13-15, ingen klubba 
tillåten

STOCKHAGENS ISHALL
Stockhagsvägen 9, Stocksund 
Lördagar och söndagar kl 11-13

Uterinken på Stockhagen öppnar 
normalt i mitten på november 
och Danderydsvallens nya 
isanläggning och uterink 
beräknas öppna i slutet av 
november. ¢

Skridskosäsongen 
är igång!

Låt cykeln 
rulla hela året runt!

I SEPTEMBER gick Trafikantveckan av 
stapeln, ett europeiskt initiativ för att 
underlätta och uppmuntra till hållbara resor.  
I Danderyd var det också startskottet för flera 
aktiviteter som ska uppmuntra till cykling året 
om i kommunen. 

Först ut var Cykeldagen den 18 september. 
Här kunde cyklister få hjälp med enklare 
cykelfix som att pumpa däck och kolla 
bromsar. Runt 100 cyklister fick hjälp med 
cykeln och många passade på att ställa frågor 
till kommunen och den cyklande lokalpolisen.

DUBBDÄCK SKA LOCKA VINTERCYKLISTER
Det är vanligt att cykeln ställs undan när 
vintern kommer. För att bryta (däck)mönstret 
anordnas därför kampanjen Vintercyklist – 
javisst! Ett antal hugade vintercyklister väljs 

Covid-19 har satt käppar i hjulen för mycket detta år - men inte för cyklarna. 
Från januari till maj i år ökade antalet cyklar som passerade cykelmätarna 
vid Stocksundsbron med 22% jämfört med 2019. Nu vill kommunen upp-
muntra till fortsatt cykling även under höst och vinter. 

ut och får vinterdäck till sin cykel i utbyte mot 
att de cyklar hela vintern och delar sina 
erfarenheter. Ansökan görs på danderyd.se/
vintercyklist.

I Danderyd sopsaltas de största cykel- 
stråken. Det innebär därför att det  

- allt som oftast - är väldigt bra underlag 
även vintertid. Vi vill med kampanjen vi få fler 
att upptäcka fördelarna med vintercykling, 
särskilt eftersom det kan bidra till minskad 
trängsel i kollektivtrafiken, säger Ruth  
Meyer, energi- och klimatstrateg vid 
Danderyds kommun.

Kampanjen genomförs med medel från 
Energi- och klimatrådgivningen i Stockholms-
regionen. ¢

LÄS MER PÅ DANDERYD.SE/VINTERCYKLIST

FÖR DIG SOM VILL  
CYKLA I VINTER!
GLÖM INTE CYKELLAMPOR
Med bra cykellampor syns du inte bara  
bra i trafiken – du slipper också böter på 
500 kr för att cykeln saknar lampor.

HA GÄRNA REFLEXVÄST
Mörka vinterkläder gör sig inte bra i 
trafiken. Gör dig synlig med reflexväst  
och reflexband.

PARKERA UNDER TAK
Förläng livet på din cykel genom att 
parkera den under tak, allra helst inomhus. 
Då mår kedja och mekanik som bäst.

Cyklisterna i Danderyd är 
nöjda. Det visar Cykelfräm-
jandets nya nöjdhetsundersök-
ning Cyklistvelometern där 
Danderyd ligger på 5:e plats  
i kategorin Mindre kommuner.

CYKLISTVELOMETERN är  
en nationell granskning och  
jämförelse av hur cyklister 
upplever kommunen de cyklar 
mest i utifrån ett cykelperspektiv. 
83 kommuner deltog i 
rankningen och mest nöjda 
cyklister i kategorin Mindre 
kommuner har Finspångs 
kommun följd av Danderyds 
kommun på en femte plats.

Det är glädjande att 
Danderyd fortsätter att 

ligga i toppskiktet bland 
landets kommuner när det gäller 
cykling. Det är ett kvitto på att 
förutsättningarna för cykling är 
goda. Det är även positivt för 
trafikbilden i stort eftersom varje 
person på cykel potentiellt sett 
innebär en bil mindre i trafiken och 
det är bättre för miljön, säger 
Bengt Sylvan, ordförande i 
tekniska nämnden. ¢

LÄS MER PÅ DANDERYD.SE

Danderyd på 5:e plats 
i cykelrankning

Tips
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Danderyds kulturskola 

Kajsa Apel är lärare i flöjt och keyboard hos Danderyds kulturskola. 
Två eftermiddagar i veckan är hon på Ekebyskolan där hon undervisar 
27 barn i flöjt. Två av dem är Filippa och Liv som går i årskurs 6.

FILIPPA OCH LIV har spelat tvärflöjt 
i sex respektive fyra år. Kajsa Apel har 
arbetat som lärare inom kulturskolan i 
åtta år, och hon trivs. 

- Det roligaste med mitt jobb är att få  
träffa alla barnen. Vissa av dem följer jag 

i många år, ända tills de tar studenten! 
Och det hinner förstås hända en hel del 
under den tiden, både i barnens spelande 
och i deras personliga utveckling. 

GRUPPER OCH ORKESTRAR
Tvärflöjtslektionen inleds med att elev-

erna värmer upp. De spelar mörka toner 
och de spelar ljusa. Flöjterna stäms, så att 
tonerna blir rena. 

- Upp med huvudet och hakan, säger Kajsa. 

- Luuuft! skrattar Liv efter att ha hållit en 
lång mörk ton. 

VI BESÖKER KULTURSKOLAN

Kulturskolan erbjuder spel i mindre 
grupper – som den som Liv och Filippa 
är med i – och även spel i en orkester. 
Det finns fem stora orkestrar som kultur-
skolans elever kan vara med i om de vill.  

DELAD SPELGLÄDJE
Filippa och Liv brukar få en hemuppgift 
till varje lektion, en eller två låtar som 
de ska träna på hemma. På lektionen får 
de sedan spela upp stycket var för sig 
och tillsammans, ibland i olika stämmor. 

- Jättebra tjejer. Nu får ni välja varsin 
låt, som ni båda kan och som vi kan 
spela tillsammans, säger Kajsa.

 
Först väljer de Apans sång från Djung-
elboken, en låt som skulle ha varit med 
i den konsert med musik från Disney-
filmer som skulle ha hållits i våras, men 

som blev inställd på grund av pandemin. 
Därefter spelar de Shallow, en superhit 
av Lady Gaga. 

ETT RIKTIGT JOBB
Det märks att alla tre har roligt ihop och 
tycker om att spela tillsammans.

- Många av mina små elever brukar 
fråga vad jag har för riktigt jobb. De blir 
ofta väldigt överraskade när jag förklarar 
att det här är mitt riktiga jobb och att jag 
tycker det är så roligt att spela att jag gör 
det varje dag och flera timmar varje dag 
dessutom! säger Kajsa. ¢

VI BESÖKER KULTURSKOLAN

FAKTA OM 

Danderyds  
kulturskola
På den kommunala  
kulturskolan deltar omkring 
1050 barn och unga mellan 
4 och 20 år. De erbjuds 
undervisning i sång, dans, 
teater, konst och ett tjugo-
tal olika instrument.  

För att ge så många elever som 
möjligt chans att delta utifrån olika 
intressen, åldrar och ambitionsni-
vå är formen för undervisningen 
indelad i tre nivåer.

VERKSTADSKURSER 
– För elever 7-8 år som på ett 
lekfullt sätt får möjlighet att prova 
olika konstformer. Där det är möj-
ligt hålls kursen i nära anslutning 
till skolan och skoldagens slut.

STUDIOKURSER 
– För elever 9-20 år. Eleverna 
får lära sig konstformens olika 
moment utifrån en ämnesplan. 
Elevernas intresse och ambitionsni-
vå styr utvecklingstakten.

ENSEMBLELINJEN 
– Elever 10-20 år får spela med 
en orkester eller ensemble och 
skapa tillsammans med andra. Det 
finns ett begränsat antal platser 
och uttagning sker utifrån färdig-
hetskrav.

Danderyds kulturskolas  
lärare arbetar dels på plats på 
Danderydsgården – där basen för 
verksamheten är  
– dels på olika skolor runt  
om i kommunen.

LÄS MER OM KULTURSKOLAN PÅ 
DANDERYD.SE/KULTURSKOLAN
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SAMMANLAGT INKOM 427  
ENKÄTSVAR. Dessa innehöll 2 061 
synpunkter markerade på kartor och 
1 314 fritextsvar. Sammanställningen 
finns att läsa på kommunens webbplats.

- Invånarnas synpunkter gällande Dan-
deryds utveckling är oerhört värdefulla 
för oss. Eftersom vi siktar på att bli den 
bästa kommunen att leva, bo och verka 
i vill vi förstås utveckla kommunen 
tillsammans med våra invånare, säger 
kommunstyrelsens ordförande Hanna 
Bocander. 

Resultatet från enkäten kommer tillsam-
mans med kommunens övriga utredningar 
och avvägningar att utgöra grunden för den 
kommande översiktsplanen. 

Nästa möjlighet att tycka till om Danderyds 
framtida översiktsplan blir till våren 2021
Just nu pågår arbetet med att ta fram sam-
rådshandlingar för översiktsplanen. Detta 
innebär att kommunen tar fram ett förslag för 
översiktsplanen som det ska ske ett samråd 
om. Samrådet är nästa möjlighet att tycka 
till om innehållet för översiktsplanen. Då 
kommer både kommuninvånare samt regi-

MILJÖ

DE DIGITALA föreläsningarna är kostnadsfria och anordnas av  
Danderyds kommun i samarbete med Energi- och klimatrådgivning  
i Stockholmsregionen. 
 
Rådgivningen är opartisk och du har möjlighet att ställa frågor under  
webbinariets gång.

FÖR SMÅHUSÄGARE: 
TORSDAG 26 NOVEMBER 12-13

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR: 
TISDAG 24 NOVEMBER 19-20.15

LÄNK TILL WEBBINARIET:  
DANDERYD.SE/EVENEMANG

LÄS MER OM SOLENERGI  
PÅ DANDERYD.SE/SOLENERGI

Så fixar du solpanel
Nyfiken på solenergi?  
Välkommen till två kostnadsfria webbinarium som 
ger dig koll på hur du fixar solpaneler hemma  
- från idé till färdig anläggning.

Malin

Under sommaren 2020 genomfördes en digital enkät och fototävling för översikts-
planen. Enkäten innehöll frågor 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 var 
exempel på frågor som enkäten innehöll.

onala och statliga aktörer bjudas in att delta. 
Samrådet beräknas att ske våren 2021. 

-Vi är måna om att så många som 
möjligt ska vara med i denna process och 
vår ambition är att möjliggöra deltagande 
på flera olika sätt under samrådet, säger 
översiktsplanerare Staffan Lind. ¢

OM DU VILL VETA MER OM ÖVERSIKTS- 
PLANEN, ENKÄTEN OCH ÄVEN SE 
VINNARNA FRÅN FOTOTÄVLINGEN PÅGÅR 
EN UTSTÄLLNING PÅ KOMMUNENS 
KONTAKTCENTER I MÖRBY CENTRUM.

NÄSTAN 3000 
SYNPUNKTER 

427 ENKÄTSVAR  

Stort tack för alla svar i enkäten 
om Danderyds utveckling!

Seniordirekt återgår  
till sina vanliga tider!

Känner du dig orolig, ensam eller 
full av frågor och behöver någon 
att prata med i rådande situation?

SENIORDIREKT ÄR EN TJÄNST  
MED ETT DIREKTNUMMER TILL 
ÄLDREOMSORGEN. 

RING OSS PÅ SENIORDIREKT, 
VI FINNS TILL FÖR DIG!
Ring 08-568 910 00 
Vardagar mellan 09.00-12.00

LÄS MER PÅ 
DANDERYD.SE/SENIORDIREKT

Ny föräldrarådgivning 
för dig med barn 
under 18-år.

Är du förälder och känner dig orolig, 
full av frågor eller behöver någon att 
prata med om ditt föräldraskap?

- BOKA SAMTALSTID  
  PÅ DANDERYD.SE

- UTAN REGISTRERING 
  OCH DOKUMENTATION

LÄS MER PÅ DANDERYD.SE 
/FORALDRARADGIVNING



ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV 
– den enda skräpposten du vill ha!
Genom att prenumerera på avfallsenhetens digitala 
nyhetsbrev missar du ingen information om återvin-
ning, sophämtning 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 www.danderyd.se/MAVC innan varje tillfälle. 
Här kan du även prenumerera på kommunens digitala kundblad och få aktuell information om återvinning och avfall.

DEN MOBILA ÅTERVINNINGSCENTRALEN besöker 
kommunen på utsedda onsdagar, lördagar och söndagar. Den är 
till för dig som har mindre mängder avfall att lämna till återvin-
ning 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.

VAD VILL DU ATT  
VI SKRIVER OM?

MAILA OSS PÅ:  
DANDERYDSAKTUELLT 

@DANDERYD.SE

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.

Öppettider: 
måndag-fredag kl 8-17

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

Snabbare kontakt med kommunen
SKICKA EN FELANMÄLAN, 
FRÅGA ELLER SYNPUNKT

RING OSS!  
08-568 910 00

BESÖK OSS
I MÖRBY CENTRUM

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.

Anmal din mailadress pa

Balderskolan, parkeringen  
med infart mot Vilans Väg (8)

Stocksundsskolan, på vändplatsen  
och längs Skolgårdsvägen (9)

Långängsstrand,  
Käppalatunneln* (1)

Rosenvägens förskola, 
parkeringen (10)

Korsningen mellan Klockargårdsvägen  
och Enebybergsvägen (5)

Stockhagens IP (4)

Vasaskolan, 
varumottagningen (2)

Grusplanen mellan Lillkalmarvägen 
och koloniträdgårdarna (3)
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