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och aktivitetshuset Demo och fler platser för möten, samarbeten och kära återseenden.
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DANDERYDS
KOMMUN

HÖSTEN HAR 
ANLÄNT och  
ett påtagligt 
glädjeämne är 
att vi nu 
(nästan) kan 
återgå till 
ordinarie 
verksamhet 
efter ett och  
ett halvt år av 

pandemi. I det sammanhanget känns det 
extra roligt att vi precis öppnat upp 
kommunens nya fina bibliotek i Mörby 
centrum som verkligen erbjuder något för 

Mycket att glädjas åt!

Kommunikation - mycket mer än ord

alla. I skrivande stund pågår också 
Danderyds kommuns ambitiösa demo-
kratijubileum. Vi hoppas ni upplever att 
programmet både engagerar och känns 
meningsfullt. Som kommundirektör är 
jag glad över att kommunen i bred 
politisk enighet och i nära samarbete 
med det lokala föreningslivet och 
civilsamhället valt att uppmärksamma 
100 år av demokrati med allmän och lika 
rösträtt och att kommunen fyller 50 år. 

Om vi blickar mot den ordinarie 
verksamheten har vi flera större ärenden 
på väg upp för politiskt beslut. Jag tänker 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. 

Du vet väl att du hittar kommunens 
alla nämndhandlingar och protokoll på 
danderyd.se/handlingarprotokoll.

Pssst...
På nya positioner!

 
Kommunfullmäktige

NÄSTA SAMMANTRÄDE  
ÄGER RUM 8 november 
OCH 11 november 
(BUDGETFULLMÄKTIGE)

SAMMANTRÄDESDAGAR 2021: 13/12 
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.

Högtidlig invigning av  
Danderyds demokratijubileum

Ny avsändare på din 
vattenfaktura

Från och med den 1 juli 2021 är det 
Solör Bioenergi som är avsändare på 
VA-fakturan från kommunen.

Solör Bioenergi tar över uppdraget från Veolia 
och kommer att hantera den dagliga driften 
av vattenledningar och avlopp på uppdrag av 
Danderyds kommun. De tar också hand om 
kundtjänst och fakturering. För dig som VA- 
abonnent innebär förändringen nytt namn, men 
samma service. Kommunens taxa för vatten-
tjänster förändras inte i samband med bytet.

Du når kundtjänst för vatten och  
avlopp på 08-568 912 90 eller e-post  
kundtjanstdanderyd@solorbioenergi.com.

LÄS MER PÅ  
DANDERYD.SE/NYHET/SOLORBIOENERGI

Danderyds
PANDEMIN 
börjar släppa 
sitt grepp. Låt 
oss lämna det 
negativa 
avstånd som 
den skapat 
mellan oss 
människor och 
bibehålla det 
positiva som 

den senaste tiden medfört. Digitala möten 
kan inte ersätta behovet av att träffas, men 
kan fortsatt vara ett komplement. Vi 
människor har ett behov av att läsa 
varandras kroppsspråk, se de små 
uttrycken i ögonen och de gester som 
utgör vår icke-verbala kommunikation. 
Beroende på vilken forskare man talar 
med får man något varierade svar, men 
de fleras är överens att över 50 % av 
vårt språk är kommunikation som inte 
sker genom ord. 

En annan sida av pandemin är att vi 
paradoxalt nog också kommit närmare 

Trevlig lasning

BJÖRN WALLGREN 
ÄR TF VD FÖR 
DJURSHOLMS AB 
OCH STUDIEVÄGENS 
FASTIGHETS AB
Kommunens 

ekonomichef Björn Wallgren är från 
juni även tf VD för kommunens två 
bolag, Djursholms AB och Studievägens 
Fastighets AB. 

DAG BJÖRKLUND  
ÄR TF PLAN- OCH 
EXPLOATERINGSCHEF
Dag Björklund är tf 
plan- och exploaterings-
avdelningschef från 

augusti. Dag har lång erfarenhet från 
att ha arbetat med stadsbyggnadsfrågor 
i bland annat Nacka.

Fredagen den 3 september invigdes Danderyds demokratijubileum 
av Sveriges riksdags talman Andreas Norlén tillsammans med Hanna 
Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande och Boris von Uexküll, 
kommunfullmäktiges ordförande. 

Entreprenören Beata Kull var konferencier och modererade ett spännande panel- 
samtal om demokrati mellan talmannen, Hanna och Boris. Kulturskolans elever 
och stipendiater, syskonen Hansine, Herman och Felix bjöd på vacker musik. 

Danderyds demokratijubileum genomförs i syfte att uppmärksamma 100 år  
av allmän lika rösträtt och att i öppna samtal betona vikten av att demokratin 
måste hållas levande och aldrig får tas för given. 

Jubileumsveckorna invigdes 3 september och pågår till 24 oktober. 

närmast på budgeten för 2022 som 
fullmäktige beslutar om i november. 
Också arbetet med kommunens kom-
mande översiktsplan går vidare. Nästa 
steg är att bearbeta synpunkter som 
kommit in under samrådet och förbere-
da för ett granskningsförslag. Den viktiga 
dialogen med er kommuninvånare om 
översiktsplanen fortsätter och under 
hösten planeras både fysiska och digitala 
möten. Läs mer på kommunens hemsida 
danderyd.se

varandra. Aldrig har så många på så kort 
tid tillgodogjort sig av den nya teknikens 
möjligheter till kommunikation som under 
det senaste året. Ett personligt exempel 
var en släkting som nyligen fyllde 99 år, 
född 1922, samma år som kvinnor för allra 
första gången trädde in i riksdagen och 
det år som BBC i London började sända 
radio. Hur som helst, släkt från olika hörn 
kunde tillsammans fira jubilaren som var 
uppkopplad genom video med oss alla. 

Den snabba digitaliseringen riskerar 
också att några hamnar utanför – därför 
vill jag slå ett slag för Danderyds kommuns 
samarbete med SeniorNet. Danderyds 
seniorer erbjuds en grundkurs på temat 
”mobiler och surfplattor”. Läs mer om 
denna trevliga satsning på sidan 14. 

Och på första gången på väldigt länge 
vågar jag nu säga, ”vi ses”!

Kommunstyrelsens ordförande (M) LARS-ERIK BERGWALL 
ÄR NY SÄKERHETSCHEF 
Lars-Erik Bergwall är  
ny säkerhetschef. Han 
kommer närmast från 
försvarsmakten men 

har även lång erfarenhet från privata 
näringslivet inom säkerhetsområdet. 

NYFIKEN PÅ FLER EVENEMANG? DU HITTAR HELA 
PROGRAMMET PÅ: DANDERYD.SE/DEMOKRATIJUBILEUM

ATT VARJE NÄMNDBESLUT 
I KOMMUNEN FINNS ATT  

LÄSA I SIN HELHET PÅ  
DANDERYD.SE/ 

KOMMUN-OCH-POLITIK

Du vet val ?.

Hej Danderyd!

8/11

11/11
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NYA MÖTEN

Så blir nya biblioteket 
i Mörby centrum

- DET ÄR ETT 
FANTASTISKT FINT 
LÄGE VI HAR HÄR! 
Vi är nära kommu-
nens övriga service 
och har nu lokaler 
som är mer 
välkomnande än 

de vi hade tidigare, säger Moa 
Ryrlind, bibliotekarie vid Danderyds 
bibliotek, som biblioteket i Mörby 
egentligen heter. 

Det nya biblioteket är indelat i olika 
zoner, så att olika kategorier av 

besökare ska kunna hitta sin plats att 
trivas på, och få uppleva biblioteket 
på ett sätt som passar just dem.

STUDIEPLATSER OCH GRUPPRUM
- Vi frågade våra besökare i det 
gamla biblioteket vad de saknade 
och skulle vilja att vi hade i det nya. 
Ungdomar sa bland annat att de 
gärna skulle vilja ha platser där de 
kunde sitta och plugga och att dessa 
platser skulle ha en bra internetupp-
koppling. Detta kan vi nu erbjuda, 
vilket förstås känns jättebra, säger 
Moa Ryrlind. 

- Två grupprum har vi också som 
man kan boka för till exempel 
grupparbeten eller bokcirklar. Det 
var det också många som efter-
frågade. Barn som är lite äldre har 
tidigare efterfrågat lugna, mysiga 
utrymmen där de kan hänga och 
läsa böcker, och det har vi också. 

POPULÄRT MED HISTORIA 
OCH BIOGRAFIER 
Zonernas placering i biblioteket styrs 
bland annat av hur länge besökarna 
tenderar att stanna, och även den 
ljudvolym som kan förekomma där.

- Zonerna för barn och unga ligger 
nära vår informationsdisk så att vi har 
en överblick över vad som sker där 
och lätt kan hjälpa till och svara på 
eventuella frågor. Dessa zoner ligger 
också lite avskilt, så att de inte ska 
vara störande för övriga besökare.

- Längst in har vi en läshörna med 
fåtöljer omgivna av den kategori 
böcker som hör till de mest populära 
– böcker om historia och biografier. 
Här tänker vi att de som vill befinna 
sig lite längre tid på biblioteket ska 
trivas och kunna sitta och läsa i lugn 
och ro, berättar Moa Ryrlind. 

TIDNINGSRUMMET ÖPPNAR TIDIGT
- I vårt tidningsrum som öppnar lite 
tidigare på morgonen, det har en 
egen ingång, kan vi erbjuda ett 
fyrtiotal olika dagstidningar och 
veckotidningar. Detta rum har alltid 
varit populärt och det tror vi att det 
kommer att vara nu också. Vi har haft 
många stammisar som kommit varje 
morgon för att läsa igenom dagens 
tidningar, vilket det förstås känns 
härligt att göra helt gratis. 

EN STOR OCH EN LITEN SCEN
På entétorget som ligger precis 
utanför biblioteket finns en stor 
scen, inne på biblioteket finns en 
liten mindre. 

- Den stora scenen kommer vi 
säkert att använda oss av för olika 
evenemang, men det är till den 
mindre vi främst kommer att bjuda 
in grupper från förskolor eller skolor 
för att se till exempel barnteater. En 
mindre lokal för konstutställningar 
finns också. Men först och främst är 
biblioteket förstås en plats för böck-
er och för läsning. 

- Vissa besökare vet precis vad de 
söker och gör bara kortare besök, 
andra vill komma och läsa tidningar 
och magasin och kanske få tips om 
en ny bok här hos oss, och stannar 
därmed lite längre. Alla är lika 
välkomna!

I DANDERYD FINNS FYRA BIBLIOTEK, 
FÖR ÖPPETTIDER OCH ANNAN  
INFORMATION BESÖK  
DANDERYD.SE/BIBLIOTEKEN

NYA MÖTEN

Den 11 september öppnade äntligen det nya biblioteket i Mörby centrum.  
I helt nya lokaler, en trappa upp ovanför affärsgatan finns både kommunens 
kontaktcenter, det så kallade entrétorget och ett stort och välkomnande  
bibliotek. Hit är alla välkomna för kortare ärenden eller längre lässtunder.

Nu har vi oppnat

I zonen som riktar sig till barn som är 9-12 år är 
böckerna indelade i teman som till exempel fantasy, 
djur, spänning och rymden. 

Lampor tillverkade 
av petflaskor

Bokcirkelkassarna är packade

En populär tjänst på biblioteket är de 
kassar som är packade med böcker 
lämpliga för bokcirklar. Kassarna inne-
håller åtta exemplar av samma bok.

Vi brukar välja ut omtyckta och bra 
böcker som det kan vara roligt att 

diskutera kring i grupp. Man lånar helt enkelt 
hela kassen och tar med sig den till sin egen 
bokcirkel. Ofta skickar vi med några frågor 
kring boken också, som gruppen kan utgå 
ifrån vid sina träffar. Vi har flera olika kassar 
redo att lånas ut! säger Moa Ryrlind.

I närheten av 
biblioteket hittar du…

KOMMUNENS KONTAKTCENTER
Här kan du bland annat: 

• Få svar på frågor som har med 
kommunens service att göra. 

• Få hjälp med att ansöka om eller 
förnya parkeringstillstånd.

• Söka efter bygglovshandlingar i det 
digitala ritningsarkivet.

• Låna en dator för kortare ärenden.

• Har du ett möte inbokat är det här du 

registrerar dig och blir upphämtad.

Vi har öppet måndag-fredag kl 8-16:30

ÖPPETTIDER DANDERYDS BIBLIOTEK
Måndag-torsdag 11-19, 
fredag 11-17och lördag 11-15. 
Tidningsrummet öppnar kl. 9 
måndag-fredag och kl. 11 på lördagar.
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Konstelever sätter färg på 
kommunens väggar

Det var under våren som eleverna fick 
frågan om att skapa ett konstverk, där 
de fick beskriva och tolka vad Danderyd 
betydde för dem, från kommunens 
lokalprojekt.

- Vi ville låta unga invånare få sätta sin 
prägel på ett av kommunens nya mötes- 
rum och det är fint att nu se konstverket 
på plats! Att ungas uttryck och skapande 
får synas i ett sådant här sammanhang är 
både roligt och viktigt, säger Helena 
Eriksson, kommunikatör i projektet.

KUL KONSTPROJEKT
Sarah Brage och Astrid Lerne är två av 
eleverna från Kulturskolan som bidragit 
till konstverket Mitt Danderyd. Eleverna 
har jobbat med kollageteknik och skapat 
varsin ruta i mosaiken. Bilderna har sedan 
omformats digitalt och tryckts på plexiglas.

Sarah och Astrid berättar att det både 
kändes spännande, häftigt och lite sjukt 
när de fick uppdraget. Deras konstverk 
präglas av ballonger, girlanger och 
kärleken till föreningen EIF. Hur gick 
tankarna när ni skapade?

- Jag försökte samla alla känslor som 
jag får när jag tänker på Danderyd, 
berättar Sarah och får medhåll från 
Astrid; Ja, jag ville få med det jag 
känner när jag hör Danderyd!

Sarahs och Astrids bilder får sällskap av 
tolkningar från vardagen i kommunen 
med konståkning, hundpromenader, 
sushi, lek i spindelparken i Enebyberg 
och bad i Ösbysjön.

FÄRGGLADA IDÉER
- Det är helheten som är häftig och det 
faktum att det är så många infallsvinklar, 

Vad betyder Danderyd för dig? Den frågan har 44 unga konstnärer från Kultur-
skolan tolkat i färg och form. Nu hänger resultatet som en mosaik i kommunens 
nya lokaler i Mörby centrum.

konstaterar Sie Elming, chef på 
Kulturskolan. Hon tycker att det är 
roligt att ung konst får synas i offentliga 
rum och ser fler spännande möjligheter 
när det gäller att visa upp elevernas 
skapande ute i kommunen.

Och idéer på konstprojekt saknas 
inte när vi frågar Sarah och Astrid.

- Kanske att alla får måla på en 
jättestor tavla, som ett samarbete! 
Eller att skapa vaser och keramik med 
danderydstema. Det vore också kul att 
jobba med sprayfärg eller att kasta 
ballonger med färg, spånar Astrid.

- Ja, kanske att sätta färg på sådant 
som annars är lite vanligt och trist, 
säger Sarah som verkar ha bestämt 
sig för vad hon ska jobba med när 
hon blir stor; industriell design.

ÄNTLIGEN!

Demo är kommunens nya kultur- och aktivitetshus för unga. Huset 
ligger i det som tidigare var Fribergagården, men som nu fått ett rejält 
ansiktslyft. Här finns plats för en mängd olika aktiviteter och dröm-
mar, och förstås vanligt häng och gott fika. Alla kommunens unga 
mellan 13 och 18 år hälsas varmt välkomna. 

Vid invigningen 
den 15 september 
bjöds det på 
musik, mingel, 
mjukglass, 
förväntansfulla 
ungdomar och en 
väldigt glad och 

stolt föreståndare, Martin Taranger. 
- Invigningen blev precis så stor- 

slagen, färgsprakande och oförglömlig 
som jag hade hoppats på och som  
vi hade planerat inför. Nu känns det 
toppen att vi är igång, säger Martin 
Taranger.

Demo är en plats som alltid har de 
ungas önskemål, behov och bästa i 
fokus, berättar han.  

- Här kan ungdomarna upptäcka 
och prova på nya saker, som de är 
nyfikna på och som de kan ha med 

Demo är här  
– DANDERYDS NYA KULTUR- OCH AKTIVITETSHUS

sig in i sina framtida yrkesliv. 
Men här erbjuds även mer klassiska 
aktiviteter, så som att träna i gym, 
repa med sitt band, spela in musik, 
åka skateboard, spela basket, sitta 
ner och plugga eller medverka i en 
podd.

- Vi som är trygga vuxna här på 
Demo kommer att stödja ungdomarna 
i deras drömmar och hjälpa dem att 
hitta sin inneboende kraft. Vi kommer 
alltid att vara lyhörda för trender och 
de ungas intressen och vi kommer 
löpande att stämma av utbudet 
tillsammans med dem. Här kan allt 
hända! säger Martin Taranger.

Här hittar du Demo: Mörbyhöjden 
24 i Danderyd

MER INFORMATION OM VERKSAMHETEN: 
DANDERYD.SE/UNGTFOKUS

När börjar 
lövstädningen?

Några rejäla frostnätter och vind- 
pustar behövs för att löven ska lossna 
och falla från träden, sedan startar 
lövstädningen för säsongen. 

Löven samlas in för att göra gatorna 
säkrare och mer trivsamma. Det är  
också en viktig insats inför vinterns 
halkbekämpning. Arbetet pågår även 
underkvällar och helger för att gatorna så 
snabbt som möjligt ska bli trygga att 
färdas på oavsett hur du tar dig fram.

Rådgivning 
vid missbruk

Funderar du kring ditt användande 
av alkohol, narkotika, tabletter eller 
spel om pengar? 

Nu har du möjlighet att enkelt boka 
rådgivning med en behandlingsassistent. 
Du behöver inte invänta utredning eller 
beslut utan kan själv boka en tid för samtal 
via vår e-tjänst. Du kan få upp till tre samtal. 
Samtalen är kostnadsfria och genomförs 
utan registrering och dokumentation. 

BOKA ENKELT RÅDGIVNING 
PÅ VÅR WEBBPLATS 
DANDERYD.SE/MISSBRUKOCHBEROENDE 

Sie Elming, chef för Kulturskolan, Eva Lehman, bildlärare på 
Kulturskolan och eleverna Sarah Brage och Astrid Lerne beundrar 
konstverket som sitter i ett av kommunens nya mötesrum.

I samband med upprustningen 
av Mörby Centrum har även 
kommunens lokaler rustats upp. 
Nu är bibliotek, kontaktcenter 
och kontor för delar av kommu-
nens verksamheter återigen 
samlade i samma lokaler. 
I september öppnade även 
kommunens nya entré vid 
ingång A, i butiksplan.

PROJEKT NYGAMLA LOKALER

Öppet hus om 
Danderyds utveckling

Nu bjuder kommunen in till ett 
extra öppet hus kring det framtagna 
förslaget till ny översiktsplan. 

Här får du möjlighet att träffa politiker 
och tjänstepersoner för att samtala om 
förslaget och kommunens framtida bygg-
da miljö. Det öppna huset kommer att 
arrangeras vid två tillfällen i kommunens 
nya lokaler i Mörby centrum. 

LÄS MER PÅ
DANDERYD.SE/
OVERSIKTSPLAN

Varmt välkommen
6 oktober 15-17 och 

12 oktober 17-19  
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Hur tänker nästa generation, vad drömmer de om framåt och hur känner de att 
de kan vara med och påverka? Vi ställde 5 frågor om demokrati till ungdomar 
som feriearbetade i Danderyds kommun i somras.

DEMOKRATI JUBILEUMDanderyd
1921 - 2021, 100 ÅR MED  
ALLMÄN & LIKA RÖSTRÄTT

* Kommunstyrelsens ordförande

1. 
VAD ÄR 
DEMOKRATI 
FÖR DIG?  

- Lika rätt för alla att kunna ut-
trycka sig och vara fri i sig själv. 
Att det är okej att ha olika åsikter.  

- Att alla medborgare som bor i 
landetfår möjlighet att tycka till om 
hur landet ska styras. Att både män 
och kvinnor, folk med och utan 
funktionshinder får tycka till. Ett 

demokratiskt samhälle fungerar på 
ett rättvist och hållbart sätt.

- Frihet! Frihet att tycka och tänka 
vad jag vill. Att respektera och bli 
respekterad för mina åsikter. Oav-
sett kön och ålder. Men också att 
ta ansvar, ett gemensamt ansvar 
för det samhälle vi lever i.  

- Det viktigaste vi har, att få ut-
trycka sig fritt! Att få säga vad man 
tycker och tänker utan att det ska 
få konsekvenser 

- Ett sätt att kunna påverka hur  
Sverige ska styras genom att rösta 
på olika partier man tycker bäst om.

4. VAD DRÖMMER DU OM  I 
FRAMTIDENS SAMHÄLLE?  

- Att människor ska bli mer med-
mänskliga och ha större empati för 
varandra. Det kan leda till att man 
lyssnar på varandra mer. Jag dröm-
mer om att klimatförändringar och 
hur vi hanterar vårt klimat blir bättre. 
Medmänsklighet kan leda till samhö-
righet. Om man lyssnar mer på varan-
dra så kommer mindre missförstånd 
och argument uppstå.  

- Att ännu fler gör sina röster hörda. 
Då kan vi påverka vårt samhälle på 
ett bra sätt. Folk kan komma med för-
slag till att hjälpa förbättra samhället. 
Jag drömmer också om att alla be-
handlas rättvist. I framtiden behöver 
vi skapa lösningar till olika problem 
som terrorhot, global uppvärmning 
och Covid-19. 

- Ett samhälle som är jämställt och 
som har en så låg brottslighet som 
möjligt. Brottslighet kommer alltid 
att finnas men jag hoppas att den 
kommer att sjunka i framtiden. 

PÅ VILKET SÄTT KÄNNER DU ATT DU KAN 
VARA MED OCH PÅVERKA SAMHÄLLET?  

- Genom att gå i skolan! Att jag tar ansvar i mina 
studier och respekterar mina klasskompisar. Att 
jag diskuterar med mina vänner om politiska åsik-
ter som leder till nya diskussioner och tankar.  

- Det finns mycket man kan lägga ut på exem-

pelvis sociala medier som bland annat kan stötta 
och hjälpa demonstrationer som t ex “Black Lives 
Matter”, Pride och jämställdhet. 

- Jag känner att det bästa sättet att göra min 

röst hörd och påverka samhället är genom ett tal 
framför massor av personer.

- Genom att rösta på olika partier som jag känner 
är de lämpligaste för att styra Sverige.

2. 

- Fler solpaneler på taken för att inte slösa på så mycket energi! Det kanske blir svårt eftersom 
vi bor i ett kallt land men det är inte omöjligt. Jag skulle kanske ordna någon dag eller anställa 
människor som vill tjäna lite pengar att städa upp skräp som ligger runt om i kommunen.  

- Bygga fler cykelbanor, till exempel på 262 Edsbergsvägen vid Danderyds golfklubb. Det 
finns massor av cyklister som behöver en extra fil på den vägen för att cykla i lugn och ro.
   

OM DU FICK VARA KSO* FÖR EN  DAG, VAD HADE DU VELAT FÖRÄNDRA?   5.

- Skolan skulle kunna påminna 
och ge mer kunskap om demo-
kratin och hur viktig den är. Att vi 
inte kan ta den för givet.  

- Vi yngre är oftast på sociala 

medier så det är det bästa 
sättet att nå oss!

- Genom att organisera olika eve-

nemang om demokrati i en miljö 
som yngre personer trivs i, t ex en 
park eller skola.  

HUR KAN VI BLI BÄTTRE  
PÅ ATT INVOLVERA 
YNGRE PERSONER 
I DEMOKRATIN?  

3.

Nästa generation om 
framtidens demokrati 

- Inget slår en skicklig lärare

- Jag vill att våra 
lärare ska känna att 
de stimuleras och 
utvecklas i sitt yrke 
och som anställda i 
Danderyds 
kommun. Mitt mål 
är att de ska trivas 

här och välja att stanna kvar! Samtidigt 
gör satsningarna att vi blir ännu mer 
attraktiva för nya lärare, vilket förstås 
också är bra, säger Maria Weståker.

- Men, först och främst gör vi det här 
för våra elever och för deras lärandes 
skull, eftersom inget slår en skicklig 
lärare!

I de satsningar som nu görs ingår 
bland annat två kompetensutveck-
lingsdagar, en universitetskurs i 
samarbete med Uppsala universitet 
och ett forskningsprojekt tillsammans 
med Karolinska institutet. 

STORT INTRESSE BLAND LÄRARNA
I augusti inleddes terminen med en 
digital heldag där olika föreläsare 
föreläste om alltifrån särbegåvade 
barn till språkutvecklande arbetssätt 

och pedagogiska utredningar och 
åtgärdsprogram. 

- Flera hundra av våra lärare deltog i 
någon av de olika föreläsningar som vi 
erbjöd, vilket jag tycker visar att det 
finns ett stort intresse för att vidareut-
veckla sig och följa med i den senaste 
forskningen på skolområdet. 

Nyligen startade också ett samarbete 
med Uppsala universitet, som innebär 
att lärare vid Danderyds kommunala 
skolor får möjlighet att läsa en universi-
tetskurs, under arbetstid. Kursen som 
ger 7,5 högskolepoäng heter Professi-
onsutveckling för lärare.

- Den här kursen är en fantastisk 
möjlighet, som kommer att stärka 
lärarna i sitt ledarskap i klassrummet. 
Det handlar bland annat om hur man 
skapar en undervisning som känns me-
ningsfull och där det skapas en 
livslång lust att lära hos eleverna, 
säger Maria Weståker. 

FORSKNINGSPROJEKT 
OM ARBETSMILJÖ
Danderyds kommun medverkar också i 
ett forskningsprojekt som Karolinska 

institutet driver, som fokuserar på 
skolpersonalens arbetsmiljö.. Danderyd 
är en av fyra medverkande kommuner. 

- Vi vet att många av våra lärare 
upplever sin arbetsmiljö som stressig, 
bland annat på grund av att de har 
ett komplext uppdrag, med krav från 
många olika håll. Med hjälp av det 
här projektet hoppas jag att vi ska 
komma fram till olika sätt som vi kan 
minska den stressen på. 

KUNSKAPSTÖRSTANDE ELEVER
Ett mätvärde som ofta lyfts fram när 
det gäller Danderyds skolor är 
elevernas höga meritvärden, det vill 
säga betyg. När meritvärdet för elever 
i årskurs 9 jämförs mellan olika 
kommuner brukar Danderyds elever 
hamna väldigt högt, ofta högst. 

- Vi har fantastiskt fina skolresultat i 
Danderyd och det är förstås till stor 
del våra ambitiösa och kunskapstör-
stande elevers förtjänst, men vuxna i 
deras närhet, både lärare och föräldrar 
är också jätteviktiga här. Det är 
tillsammans som vi kan skapa Sveriges 
bästa skolor, säger Maria Weståker.

Maria Weståker är chef över Danderyds kommunala skolor. Nu under hösten har 
hon sett till att flera nya och stora satsningar på lärarnas kompetensutveckling och 
arbetsmiljö har dragit igång. Satsningar som ska gynna både lärare och elever.

Maria Westaker om Danderyds kommunala skolor

FAKTA OM DANDERYDS
KOMMUNALA SKOLOR

Danderyd har elva kommunala  
skolor, inklusive Danderyds 
gymnasium. I organisationen 
finns omkring 650 medarbetare, 
varav ca 400 är lärare. Närmare 
90% av dessa har lärarlegitimation. 
Andelen elever i årskurs 9 som 
2020 hade uppnått betygskraven 
i alla ämnen var 92,8 procent. 
Det genomsnittliga meritvärdet 
bland dessa elever var 274,5 
(max är 340), vilket ger en första-
plats bland alla kommuner i landet.
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NOVEMBERMÖRKER

Förebygga, förhindra och 
underlätta utredning av brott
Danderyds kommun har installerat en trygghetskamera vid Vendevägen 96, även 
kallad ”Hortusparkeringen”. Syftet med kameran är att förebygga, förhindra och 
utreda brott. Den ska avskräcka från att begå brott och göra det möjligt att följa 
upp säkerhetsfrågor och störningar av den allmänna ordningen.

TRYGGHET

Tvätta bilen miljömärkt!

Nu har Danderyd 
grannsamverkansbilar!

EN KOMMUNAL KAMERASTRATEGI I 
SAMVERKAN MED ANDRA AKTÖRER
Kameran vid Vendevägen kan ses som 
ett första steg i att förverkliga en plan 
som möjliggör för polisen att begära 
ut information från bevakning vid ett 
antal strategiskt valda platser. Det kan 
röra sig om information från kameror 
som kommunen äger, men även från 
andra kameror, exempelvis kameror i 
kollektivtrafik, butiker och köpcentrum. 
Som ett led i den här kamerastrategin 
har kommunen även ansökt om att få 
installera en trygghetskamera vid 
busstorget i Mörby Centrum.

FLERA ÅTGÄRDER GÖR SKILLNADEN
Kamerabevakningen vid Vendevägen 
är en av flera brottsförebyggande och 
trygghetsskapande insatser som 
kompletterar och förstärker varandra. 

Utöver kameror har kommunen satsat 
på väktarnärvaro (framförallt under 
kvällar och nätter), regelbunden 
polisnärvaro, närvaro av ungdomskoor-
dinationer och nattvandrare, ung-
domsaktiviteter, belysningsåtgärder, 
utformning av den fysiska miljön och 
löpande underhåll så att platsen hålls 
snygg och prydlig.

 - Det känns väldigt bra att vi efter en 
lång tids behandling av ärendet hos 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), 
har fått tillstånd att införa kamerabe-
vakning. Nu kan äntligen Polismyndig-
heten begära ut information från 
kommunen när brott har begåtts! 
Kameran kommer förhoppningsvis att 
förhindra vissa brott och underlätta 
utredning av andra brott säger Hanna 
Bocander (M), Kommunstyrelsens 
ordförande.

TILLSTÅNDSPRÖVNING
Kommuner som vill införa kamera-
bevakning på offentliga platser 
måste söka tillstånd hos Integritets-
skyddsmyndigheten (IMY). Kommun-
direktören i Danderyds kommun, 
Johan Lindberg är inte nöjd med 
IMI:s beslut att endast ge tillstånd 
för en mindre del av det område 
kommunen vill bevaka.

-  Kommunen har i sin ansökan 
utförligt beskrivit platsen, åtgärder som 
minimerar sannolikheten för integritets-
kränkningar samt förekomst av brott. 
Enligt vår bedömning har IMY fattat sitt 
beslut på felaktiga grunder. Saken blir 
inte lättare av att det saknas rättslig 
praxis. Kommunen har därför tagit 
frågan till domstol, meddelar Johan 
Lindberg.

Danderyds kommun, Polismyndigheten och frivilliga förare samverkar med syfte att sprida grannsamverkan och 
förebygga inbrott.  Särskilda ”grannsamverkansbilar” har i uppdrag att synas i kommunen och körs av fri- 
villiga förare. Syftet är att avskräcka från brott men även att skapa trygghet, bland annat genom att prata med folk. 

Kommunen tillhandahåller de fordon som används som 
grannsamverkansbilar. Fram till nu har förarna haft en bil. 
Det räckte knappt till för att alla som ville skulle kunna 
köra. Både förare, polisen och kommunen ville gärna 
utöka verksamheten så nu har kommunen hyrt två bilar.

FÖRARNA OM SITT UPPDRAG 
Maria Avellán som kört grannsamverkansbil i närapå sju år 
berättar att hon främst ser uppdraget som en informationsin-
sats. Hon säger att det verkar som om många uppskattar att 
förarna har tid att lyssna och prata.

Magnus Francke håller med: - Idag när jag var ute och körde 
fick jag ta del av flera berättelser. Ett par berättade att de 
hade en sån otur att de drabbades av inbrott när de för en 
gång skull råkade lämna huset olarmat. En hundägare 
stannade till och pratade om sina erfarenheter av larm. En 
annan person berättade att hans övervakningskamera nyligen 
hade filmat några personer som han misstänkte var ute och 
rekognoserade.

Trygghetskamera vid Vendevagen ska

Britt Hallberg säger att uppdraget även innebär att 
kontrollera att kommunen ser ren, trygg och snygg ut. Vi 
anmäler många fall av nedskräpning och klotter under en 
vecka säger hon.

Christer Morén tillägger: - Vi har väldigt kul tillsammans! 
Arbetet känns meningsfullt. Många känner till vår satsning på 
att få invånarna i kommunen att låsa sina stegar. Genom 
polisen vet vi att det händer att stegar som lämnats olåsta på 
tomten används vid inbrott. Det positiva är att det är lätt att 
förhindra med ett enkelt lås.

VILL DU KÖRA GRANNSAMVERKANSBIL? 
DU ÄR VARMT VÄLKOMMEN ATT ÅKA MED PÅ EN PROVTUR! 
VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA gsvbilen@danderyd.se 
LÄS MER PÅ DANDERYD.SE/GRANNSAMVERKAN 

På senare år, under perioden 2017–2020, har antalet inbrott i Danderyd stadigt 
minskat. Under 2017 anmäldes 76 inbrott samt försök till inbrott per 10 000 
invånare. Under 2020 hade siffran sjunkit till 25 inbrott samt försök till inbrott per 
10 000 invånare. 

Hittills under 2021 har det anmälts 49 inbrott och försök till inbrott (perioden 
jan-jul). Det kan jämföras med samma period förra året då det var 56 inbrott 
samt försökt till inbrott.

Bostadsinbrotten i Danderyd har minskat
Stockholms län

Danderyd

202020192018201720162015

   Arbetet som 
förarna gör är  

        mycket uppskattat. 
Tryggheten är en fråga 
som har stort fokus 
politiskt . Vi vill bejaka 
och stötta goda initiativ 
som leder till att 
tryggheten ökar för
 oss Danderydsbor.
 
Hanna Bocander (M),  
kommunstyrelsens ordförande

tva

Antal inbrott och
 forsok till inbrott 
   /10 000 invanare
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Testa ett nytt sätt 
att källsortera!

Enligt Förpacknings- och Tidningsin-
samlingen samlades 2,4 miljoner fyllda 
behållare med förpackningar och 
tidningar in till återvinning år 2020. 
Riksgenomsnittet var 50 kg per invånare 
för insamlad mängd förpackningar förra 
året. Och i Danderyd sorterade vi ut 
ännu fler förpackningar - här var 
mängden hela 62 kilo per invånare.

VEM STÄDAR  
ÅTERVINNINGSSTATIONEN?
Det är FTI AB, Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingen AB, som äger 

och driver för återvinningsstationerna 
i landet. De har hand om städning av 
platserna och tömning av behållarna. 

Alla stationer städas för närvarande 
tre gånger i veckan, fem av stationer-
na har också söndagsstädning. 
Behållarna i sig töms flera gånger i 
veckan. Till exempel töms behållare 
för pappersförpackningar 14 gånger i 
veckan på återvinningsstationerna vid 
golfbanan, Norrängsvägen, Mörby C 
samt Enebyängens handelsplats.

FEL SAK PÅ FEL PLATS
Nedskräpning på återvinningsstatio-
ner är tyvärr förekommande. Vad gör 
kommunen åt saken? Vi har en tät 
dialog med FTI som i sin tur har ökat 
antalet tömningar och städningar. 
Kommunen genomför också egna 
ronderingar för att se till att det är 
ordning och reda. Vi samverkar även 
med Grannsamverkansbilen som 

håller koll på stationerna.

FÅ DIN KÄLLSORTERING  
HÄMTAD HEMMA!
Vill du testa ett nytt sätt att återvinna 
på? Tekniska kontoret söker testpersoner 
som vill pröva en ny tjänst – Pick-up 
Service – för återvinning. Det är åter-
vinningsföretaget TMR som tillhandhåller 
tjänsten. Den är kostnadsfri och gäller 
hämtning av förpackningar i metall, 
papper och plast. 

Det är inte kommunens tjänst men 
Tekniska kontoret är intresserade av att 
ta del av erfarenheter från danderydsbor 
som testar. All information hittar du på 
tmr.se/privatperson. Skicka dina 
synpunkter till avfall@danderyd.se.

FLER SÄTT ATT ÅTERVINNA!
LÄS MER PÅ DANDERYD.SE/SORTERA

Källsortering är den lilla insatsen som gör stor skillnad. 
Om vi i Sverige skulle lämna alla metallkapsyler till återvinning så skulle det gå 
att tillverka 2 200 nya bilkarosser varje år. Men hur blir man enklast av med sin 
källsortering? DanderydsAktuellt reder ut begreppen.

KOMMUNTÄVLINGEN AVGJORD!

De dåliga nyheterna är att du troligtvis slänger mat för 
mellan 4000 och 6000 kr per år. De goda nyheterna är du 
kan spara både pengar och göra en insats för miljön genom 
att rädda maten i ditt kylskåp.

Kalkylen kommer från Livsmedelsverket som också konstaterar att majorite-
ten av allt matsvinn uppstår i hemmet. Mat som slängs innebär att resurser 
används för att producera, leverera, förpacka och sälja mat helt i onödan. 
Frågan är så pass viktig att FN tagit initiativ till Internationella matsvinnsdagen 
som äger rum den 29 september varje år världen över.

KAMP MELLAN MATSALAR
Ett lokalt initiativ tog Vasaskolan i våras när de utmanade övriga grundskolor i 
kommunen i en matsvinnstävling. Tävlingen gick ut på att väga hur mycket mat 
som slängdes varje dag i skolmatsalen, och se vilken skola som slängde minst.
Ekebyskolan vann tävlingen. I genomsnitt slängdes endast 9,3 gram mat per 
ätande person per dag vilket endast motsvarar cirka en matsked kokta 
makaroner. Så vad var det vinnande konceptet enligt Ekebyskolan? 

Att laga mat som barnen gillar! Inte så mycket 
blandat som till exempel grytor. Det ska vara lagom 

med grönsaker. Barnen ska också känna sig välkomna 
till matsalen och känna att vi lyssnar på deras önske-

mål. Vi har matråd där de kan ta upp saker de vill ändra på i 
matsituationen och där vi tar upp deras favoritmat. Vi 
pratar också med barnen hur matsvinn påverkar vår miljö. 

/ Vinnarna från Ekebyskolans skolmatsal

Informationsfilmer  
för seniorer

Nu finns informationsfilmer om vilket 
stöd du kan få som senior:

Det kan vara exempelvis bostadsanpass-
ning och biståndsbedömda insatser som 
hemtjänst och färdtjänst. Det finns även 
filmer som beskriver vilket stöd du kan få 
om du vårdar en anhörig (anhörigstöd), om 
du har problem med alkohol eller om du 
vill har praktisk hjälp i hemmet. Det finns 
också Sociala aktiviteter som seniorträffar.
 
DU HITTAR INFORMATIONSFILMERNA HÄR
DANDERYD.SE/SENIORSTOD 

ÅTERVINNINGSSTATION FÖRSVINNER 
FTI:s återvinningsstation vid Enebybergs 
station tas bort den 26 oktober. Stationen 
får inte plats när en säkrare korsning planeras 
vid Enebybergs station, Portvägen. Se FTIs 
övriga återvinningsstationer på ftiab.se

Träffar för anhöriga till 
personer med demens-
sjukdom eller stroke

Är du anhörig till en person med demens-
sjukdom/kognitiv sjukdom eller stroke? Då 
får du gärna kontakta Catherine Berglund, 
som är anhörigkonsulent, demenssamord-
nare och Silviasjuksköterska. 

Catherine leder samtal och kurser och ger 
stöd till personer med minnessvårigheter 
eller stroke och deras anhöriga. Under 
coronatider sker träffarna digitalt. Du kan 
delta så länge du önskar i anhöriggrupperna 
och utbyta erfarenheter med andra i samma 
situation. Träffarna är kostnadsfria. Stöd går 
också att få per telefon eller via ”walk and 
talk”, där du och Catherine tar en promenad 
och samtalar på coronasäkert avstånd. 

Kontakta gärna Catherine via 08-568 911 19 
eller mejla till anhorigstod@danderyd.se 

Följ gärna anhörigstödet på: 
anhorigstodidanderyd 
anhorigstoddanderyd
  

DANDERYD.SE/ 
ANHORIGSTOD 

ANHÖRIGFÖRENINGEN  
I DANDERYD:

ANHÖRIGDANDERYD.SE

Gör som Ekebyskolan 
- rädda matresterna!

MINSKA 
MATSVINNET

VAD GÖR JAG MED MIN 
GAMLA STEKPANNA?

Kom ihåg att det bara är 
förpackningar och tidningar 
som får källsorteras på en 
återvinningsstation! Prylar 
som t ex stekpannor är inte 
förpackningar - det räknas 
som grovavfall. Det kan du 
lämna till den vanliga eller 
mobila återvinningscentralen.

Kristofer Lundström, Lorina Andersson och Jorge Rivera från Ekebyskolan visar upp pokalen.

PRATA MATAVFALL?
Är du intresserad av matavfallssortering 
men har svårt att komma igång eller har 
frågor? I höst kan du träffa kommunens 
avfallsexperter vid mobila återvinningscen-
tralen. Få hjälp, tips och svar på dina frågor!

Söndag 31 oktober, kl 11-14. 
Rosenvägens förskola, parkeringen.
Söndag 21 november, kl 11-14. 
Balderskolan, parkeringen med 
infart mot Vilans väg.
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UT OCH NJUT!

Vi ses ute i höst! 
Under året har flera parker och sköna platser rustats upp och fått extra kärlek. Här 
listar vi några av dem. Packa termos, sittunderlag och njut av hösten ute i Danderyd!

NY BOULEPARK I ENEBYBERG
Från grå grusplan 
till en oas med 
solgula parasoll, 
bouleplaner och 
plats för umgänge. 
Så kan man 

beskriva förvandlingen av den nya 
boulepark som ligger ett stenkast från 
Eneby torg. Här finns tre bouleplaner 
som sommartid kommer att ramas in 
av blommande äng för att gynna bin 
och andra pollinerande smådjur.
 
LÄS MER DANDERYD.SE/BOULEPARKEN

NÅGOT FÖR ALLA 
I SÄTRAÄNGSPARKEN

I somras blev 
lekplatsen för yngre 
invånare klar med 
sagohörna, roliga 
trähus och sandlåda 
med ramp för att 

skapa mer tillgänglighet. Nu fortsätter 
vi arbetet med att göra Sätraängspar-
ken till ett vardagsrum för alla åldrar. 
Här blir det hängmattor, klätterställning, 
boulebana och några nya träd som 
ramar in den stora, härliga gräsmattan.
 
LÄS MER 
DANDERYD.SE/DRIFTINFO/SATRAANG

IT-support för seniorer

- Det är jätteroligt att vi nu kan erbjuda 
våra seniorer en grundkurs på temat 
mobiler och surfplattor, berättar Anna 
Wagner, kommunens aktivitetssam-
ordnare på Kevinge seniorboende. 
Det är lärare från Medborgarskolan 
som håller i kursen och handledare 
från SeniorNet kommer att vara med 
och assistera på seniorträffarna i 
Kevinge och Enebyberg.   

Grundkursen kommer att hållas på tre 
platser: Kevinge Edsviksvägen 1A, 
Idala seniorträff och på Enebybergs 
seniorcentrum. Kursen är 5 gånger och 
deltagarna får ta med sig telefon eller 
surfplatta och får hjälp att använda den. 

FRÅN DIGITALA TILL 
ANALOGA TRÄFFAR 
Sedan pandemins utbrott har alla 
möten som SeniorNet hållt varit 
digitala, men nu förbereder sig 
föreningen på att åter starta upp  
de populära träffarna på Kevinge 
seniorboende. 

Föreningens lokal håller just nu på att 
fräschas upp och förberedas inför 
återöppnandet i höst. Planen är att 
hålla ca 2-3 möten i veckan.

Medlemmar ska få hjälp på plats med 
sina datorer, surfplattor och mobiler 
och ibland hålls föreläsningar inom 
exempelvis IT-säkerhet, Office-pake-
tet och mobilt bank-ID. Förutom 
support med digital teknik så fikar 
man och har det trevligt tillsammans. 

-Den sociala 
biten är minst lika 
viktig, menar 
ordförande Berit 
Zethraeus och 
konstaterar att 
både medlem-
marna själva och 

vi som jobbar i föreningen längtar 
efter att kunna ses ansikte mot 
ansikte igen, istället för via en skärm.  
I över ett års tid har föreningen inte 
kunnat träffas som vanligt utan har 
varit hänvisade till digitala möten. 

Är du senior och vill bli bättre på digital teknik eller hjälpa andra att bli det? 
Då är du varmt välkommen till SeniorNet. Föreningen erbjuder support, praktiskt 
stöd och utbildning inom IT och digital teknik. Nu inleder Danderyds kommun 
även ett samarbete med SeniorNet. 

NY MÖTESPLATS FÖR HUNDVÄNNER
I juni öppnades 
grindarna till 
Rinkebyskogens 
nya hundrasthage. 
Hundrastgården är 
uppdelad i en 

ängsyta och en skogsdunge med gott 
om plats för spring. Här finns också 
picknickbord för matte och husse. 
Kom ihåg att visa hänsyn till  
andra hundsällskap när 
du besöker hagen. 
LÄS MER 
DANDERYD.SE/HUND

BARNEN SÄTTER  
FÄRG PÅ ENEBYBERG
Djungel, djur och livet 
under vattenytan. Det blir 
temat när femteklassarna på Eneby-
bergs skola får sätta prägel på sin 
skolväg. Det är närmare bestämt två 
gångtunnlar vid skolan som ska 
smyckas med barnens alster. Projektet 
är ett samarbete mellan skolan och 
Tekniska kontoret och är en del av 
kommunens arbete för trygga och 
trivsamma gångstråk. Arbetet pågår 
under hösten.

HÄR HAR VI 
GJORT FINT

- Det har fungerat bra, säger Berit, 
men tillägger att det krävs en viss 
grundläggande digital kunskap för att 
klara av att koppla upp sig och 
ansluta till mötena och där har vissa 
medlemmar hamnat i kläm.  

-Vi välkomnar gärna yngre förmågor 
som vill vara handledare, menar Berit. 
Nyblivna pensionärer har ju ofta med 
sig färska IT-kunskaper från arbetslivet 
och det är värdefullt för oss. 

-Det är väldigt tacksamt att vara 
handledare och det känns jättebra  
att kunna hjälpa till. Folk brukar bli 
nöjda, avslutar Berit.  

SeniorNet Sweden är en ideell IT-förening med  
idén: Seniorer lär seniorer digital kommunikation 
och internet. SeniorNet Danderyd grundades 
för 20 år sedan.
Hemsida: danderyd.seniornet.se 
Mail: info@seniornetdanderyd.se 
Telefon: 070-734 7227

Nystart av
Handledarträff inför höstens uppstart med Hans Blomberg, Berit Zethraeus, Göran Bjurgård och Monica Trollås (ej närvarande: Sven Norén och Anders Ström).

EN NATURNÄRA PAUS I ANNA 
WHITLOCKS PARK

I år firar vi 100 år av allmän och lika 
rösträtt i Sverige! Anna Whitlocks   
    park har inrättats som ett minnes- 
         märke i samband med Danderyds  
  firande. Anna Whitlock   
     (1852–1930) var en av   
     Sverige främsta rösträtts- 
     pionjärer och bodde en  
    stor del av sitt liv på   
 Gautiodsvägen i Djursholm.  
            Platsen för parken har länge    
        varit en grön oas med mäktiga   
    lindar. Nu har vi gjort platsen mer 
tillgänglig med grusgångar och 
bänkar. Den som hade lyckan att 
passera parken i somras kunde njuta 
av en färgsprakande ängsplantering 
som surrade av insekter. 
LÄS MER DANDERYD.SE/ 
ANNAWHITLOCKSPARK

Stort engagemang kring översiktsplanen

Sammanlagt lämnades 742 enkätsvar. Av de som 
svarat uppgav 96 procent att de var boende i 
kommunen. De flesta var åldersgruppen 40-69 år 
och könsfördelningen var cirka 56 procent kvinnor 
och 44 procent män. 

- Genom enkäten har vi fått rekordmånga 
svar för hur våra invånare vill använda, utveckla 
och bevara Danderyd i framtiden. Vi är glada 
för det engagemang som finns bland våra 

invånare och att vi nu kan ta nästa steg i arbetet.  
Målet är så klart att Danderyd ska bli ännu bättre, 
säger Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens 
ordförande. 

I oktober kommer två öppna hus att arrangeras  
där det finns möjlighet att träffa politiker och tjänste-
personer, läs mer på sid 7. Under granskningsskedet 
som börjar i december kommer fler fysiska möten att 
genomföras; ett i varje kommundel är planerat.

Pa gang

FÖLJ OCH TA DEL 
AV ARBETET KRING 

ÖVERSIKTSPLANEN PÅ 
DANDERYD.SE/ 
OVERSIKTSPLAN 

Det har nyligen genomförts ett så kallat samråd för översiktsplanen, där Danderyds invånare haft möjlighet 
att tycka till om kommunens utvecklig. Samrådet genomfördes genom en webbenkät som var öppen 3 maj – 13 juni. 



Grusplanen mellan Lillkalmarvägen 
och koloniträdgårdarna (3)
Rosenvägens förskola, 
parkeringen (10)

Stockhagens IP (4) 

Enebybergs IP (6)

Balderskolan, parkeringen med infart 
mot Vilans väg (8)
Korsningen mellan Klockargårds-
vägen och Enebybergsvägen (5)

Vasaskolan, varumottagningen (2)

Grusplanen mellan Lillkalmarvägen 
och koloniträdgårdarna (3)
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FÖLJ OSS PÅ  
FACEBOOK & INSTAGRAM

@danderydskommun  
VI FINNS ÄVEN 
PÅ YOUTUBE!

BRA ATT VETA

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. 
Ny entré från butiksgatan mellan 
MåBra och Apoteket.

Öppettider för besök och telefon:
Mån-fre 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

 – 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 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 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.

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

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV


