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Hej Danderyd!

FÖR HUNDRA ÅR SEDAN beslutade 
Sveriges riksdag om att införa allmän och 
lika rösträtt. Reformen genomfördes efter 
en lång kamp och ses som en milstolpe i 
den svenska demokratins historia. 

Riksdagen firar demokratijubileum 
mellan åren 2018 och 2022: hundra år 
efter att den första överenskommelsen om 
allmän och lika rösträtt slöts i kammaren 
till hundra år efter att de första kvinnorna 
tog plats i riksdagen. 

Talmannen har uppmanat alla kommuner 
att uppmärksamma jubileet. Firandet här 
i Danderyd går av stapeln i september 
2021 och ska förutom rösträtten belysa 
demokratifrågor. 

Jag och alla förtroendevalda i Danderyds 
ser fram emot att få fira detta viktiga 
jubileum med er! ¢ Kommunstyrelsens ordförande (M)

DANDERYDS AKTUELLT GES UT AV KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN PÅ 
Danderyds kommun: 08-568 910 00, danderydsaktuellt@danderyd.se
Ansvarig utgivare: Jan-Erik Alenbrand, Grafisk form: Karolina Höjer 

Redaktion: Susanna Abramowicz, Malin Enmark, Helena Eriksson, Kristina Fischer, Eva-Lotta 
Hallberg, Frida Kjellman Tryck: Tryckt på miljövänligt papper av Stockholms Lito Grafiska, Danderyd 
Nästa nummer kommer ut den 18 februari 2021 Manusstopp den 6 januari 2021. 
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Föreningsbidrag
allmänna föreningar 2020
- LOKALT AKTIVITETSSTÖD (LOK) FÖR 
VT 2020 - GRUND FÖR UTBETALNING

PANDEMIN medför stora ansträngningar på 
hela samhället och självklart påverkas även 
våra verksamheter av den ökade smittsprid-
ningen. Vårt absoluta fokus är att säkerställa 
att skola, vård och omsorg fungerar så väl det 
bara är möjligt under rådande omständighet-
er. Den centrala ledningsgruppen, under min 
ledning, koordinerar kommunens pandemi-
arbete och lämnar löpande information och 
beslutsunderlag till de förtroendevalda. 

Kommunfullmäktige har nu beslutat om 
budget för 2021. Härnäst vidtar en process 
att bryta ned målen i lokala verksamhets- 
planer som beslutas av varje nämnd i 
december-januari. De politiska besluten tas 

Budget för 2021 är beslutad!

100 år av allmän och lika rösträtt 

sedan vidare ut i verksamheterna i vår mål- 
och styrmodell. Allt syftar ytterst till att ge 
dig som kommuninvånare högkvalitativa 
tjänster oavsett i vilken skepnad du möter 
kommunen. Har du frågor eller synpunkter 
kring målarbetet eller vill veta mer om hur 
vi i organisationen tar oss an de utmaningar 
som väntar – hör gärna av dig till mig! ¢ 

Bästa hälsningar!

Danderyds  
kommunfullmäktige

Nästa sammanträde  
äger rum 1 februari

VÅREN 2021:
22 februari, 22 mars, 10 maj och 7 juni
 
Föredragningslista och handlingar finns 
på danderyd.se/kommunfullmaktige 
Allmänheten hälsas välkommen att 
närvara. Mötena kan avlyssnas direkt 
och i efterhand.
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KOMMUNENS ALLA NÄMNDHANDLINGAR OCH PROTOKOLL PUBLICERAS 
I SIN HELHET LÖPANDE PÅ DANDERYD.SE/HANDLINGARPROTOKOLL

Varma hälsningar

Kommundirektör
johan.lindberg@danderyd.se

AXPLOCK

SKOLVALET INFÖR HÖSTEN 2021 
öppnar den 19 januari och stänger den 11 
februari. Vanligtvis brukar de kommunala 
skolorna bjuda in till öppet hus, så att alla 
som ska välja skola kan komma och 
besöka skolorna för att få en inblick i 
verksamheten, medarbetarna och 
lokalerna innan de gör sitt val. I år bjuder 
skolorna istället in till digitalt öppet hus 
- varje skola har tagit fram en egen film. 

De som berörs av skolvalet är barn som 
ska börja förskoleklass, elever som ska 
börja årskurs 4 och som idag går i en 
skola som endast har undervisning upp till 
årskurs 3 samt elever som ska börja årskurs 
7. Berörda vårdnadshavare kommer att få 
mer information i januari. ¢

SE SKOLFILMERNA HÄR:  
DANDERYD.SE/OPPETHUSSKOLVAL2021

Digitalt öppet hus inför skolvalet!

Ärende: 
Grund för utbetalning av 
föreningsbidrag HT 2020

BAKGRUND
En osäkerhet fanns hur corona pandemin 
skulle påverka föreningarnas antal aktiviteter 
och därför också det lokala aktivitetsstödet.

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS YTTRANDE
Föreningarna har rapporterat vårens 
aktiviteter. Sammanställningen visar att det 
totala antalet aktiviteter under vårterminen 
2020 ligger 3 procent lägre än motsvarande 
period 2019. Några föreningar har ökat och 
några har minskat antalet aktiviteter. 

Förvaltningen kan inte se att dessa 
förändringar följer något speciellt mönster. 
Med anledning av detta kommer utbetalning 
ske enligt gällande tillämpningsföreskrifter. ¢

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN 
2020-09-29 KFN 2020/0075

UNDER JULLOVET kan läs- och 
pysselsugna barn komma till något 
av kommunens bibliotek och hämta 
ett pysselhäfte, fylla i det och vara 
med i utlottningen av hemliga 
bokpaket! 

Häftet går även att hämta från 
bibliotekens webbplats och det ska 
vara inlämnat senast den 30 januari. ¢
 

För alla  
barn från  

6 årJulkul på 
biblioteken

Läget förändras ständigt…
Under den pågående pandemin förändras läget och förutsättningarna ofta.  
Från det att den här tidningens innehåll görs klart, till dess att den landar i 
brevlådorna går det ett antal veckor. Vi ber dig därför ha överseende med att 
saker kan ha förändrats sedan artiklarna skrevs. Se till att alltid hålla dig uppdaterad 
kring covid-19-läget via folkhalsomyndigheten.se, 1177.se och danderyd.se. 

Trevlig lasning!

Valkommen att halsa pa!

DAGS ATT VÄLJA GYMNASIUM? DANDERYDS GYMNASIUM HAR NYA FINA 
FILMER SOM PRESENTERAR DERAS OLIKA PROGRAM. DU HITTAR FILMER 
OCH ANNAN INFORMATION PÅ DANDERYD.SE/DANDERYDSGYMNASIUM

– det ska firas!
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SINNENAS TRÄDGÅRD
Danielle Wester, aktivitetssamordnare på 
Klingsta berättar: 

- Vi hade två projekt i gång under somma-
ren som vi kallade oas i parken och sinnenas 
trädgård. På vår fina tomt med äppelträd och 
grönska grävde vi en damm och planterade 
väldoftande rosor och andra blommor. De 
boende som har kunnat har hjälpt till att ren-
sa eller klippa buskar. Delaktighet är viktigt. 
Andra äldre har hejat på oss. 

Det var besöksförbud inomhus på boenden 
för äldre så på Klingsta satte man upp plexig-
las för att kunna träffa sina anhöriga utomhus 
på säkert avstånd.
Birgitta Alm är undersköterska, som vanligen 
jobbar med Soltorpets dagverksamhet, men 
har arbetat på Klingsta då dagverksamhe-
terna varit stängda. Hon berättar att de äldre 

Pandemin och besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden har varit svårt för de äldre. 
Men på Klingsta demensboende har ett extra bidrag från staten gjort det möjligt att dra 
igång flera kreativa projekt som bidragit till stimulans och livsglädje hos de boende. 

tycker om att sätta sig vid dammen, se på 
när personalen arbetar och lyssna på musik: 
dansband, Elvis Presley och Evert Taube är 
omtyckta val. 

- Och sen dansar vi tillsammans, säger 
Birgitta med värme i rösten.  Även om det är 
skarpt läge och pandemi måste de gamla få 
fortsätta leva sina liv och njuta.

- Vissa av de äldre är oroliga, säger Da-
nielle. Då tar vi gärna med dem enskilt och 
sätter oss vid dammen, luktar på blommorna 
och pratar i lugn och ro.

En annan insats för att stötta de äldre är 
de demenshjälpmedel som kommunens 
demenssamordnare Catherine Berglund har 
införskaffat. 

- Vi har fått dockor och gosedjur av tyg, 
berättar Birgitta. De är lite tunga och man 
kan sätta en varm vetekudde i dem. De äldre 

tycker om att ha dem i knät, gosa lite och 
prata om dem. En kvinna som just flyttat in 
hade haft husdjur hemma. I början var hon 
ganska ängslig men gosedjuret, en katt, blev 
en trygghet för henne. Hon bäddade ner 
katten i sängen och den gjorde det lättare att 
prata och utbyta historier. 

PLANER FÖR HELGERNA I DECEMBER
Vanligen firas Lucia och jul tillsammans 
med de äldre och deras anhöriga på Klingsta. 
Det här året under pandemitider blir det 
annorlunda.

- Vi kommer ha ett litet mindre firande 
på varje avdelning med de äldre. Men vi ser 
fram emot det allihop och har redan börjat 
planera för Nobeldagen och Lucia och 
julen, säger Danielle förväntansfullt. ¢

En kurs i sex delar under våren 
med fokus på inre lugn för dig 
som lever under stress p.g.a.  
en anhörigsituation.
VID VARJE träfftillfälle provar vi en ny 
strategi som du övar vidare på hem-
ma. Vid nästa träff utbyter vi egen-
upplevda erfarenheter v övningarna. 
Vi följer även upp våra inre processer 
med hjälp av en dagbok.

1. Möjlighet till förändring
2. Association och emotion
3. Visualiseringsteknik
4. Minnesteknik
5. Att bryta negativa loopar
6. Sammanfattning och strategi

FÖR ANMÄLAN OCH  
MER INFORMATION:
mikael.nylander@danderyd.se
08-568 919 26Kreativa projekt för livsglädje 

- pa Klingsta demensboende
EN KURS SKAPAD  
AV ANHÖRIGSTÖDET  
I DANDERYDS KOMMUN

FAKTA
I Danderyds kommun har 
alla särskilda boenden för 
äldre fått statliga skatte-
medel för olika insatser 
för att motverka ensam-
het hos äldre eller öka 
kvalitén på omsorgen om 
personer med demens-
sjukdom.

Britt :  
Man längtar till   
anhörigträffarna

LJUS I MÖRKRET

- Vi brukar ses i varje 
grupp en gång i månaden 
under 2 timmar, berättar 
Britt. Innan pandemin 
träffades vi fysiskt men 
nu blir det digitalt och 
det fungerar ganska bra 

för många. Alla får prata i tur och ordning 
om hur de har det. Det är lätt att slita ut sig 
när man är anhörig. Man får komma ihåg att 
ge sig själv egen tid också. Det är sekretess i 
gruppen så alla kan prata öppet.

Innan Britt blev volontär deltog hon själv 
i träffar för anhöriga, då hon tog hand om sin 
make som hade en demenssjukdom. 

- Jag tyckte det var svårt i början på 
träffarna men sen lärde man känna varandra. 
Då började man längta till anhörigträffarna, 
säger Britt. 

- Det hjälpte mig otroligt mycket att prata 
med andra som förstod, när min man var 
sjuk. I dag när jag är volontär har jag möj-
lighet att stötta andra som går igenom en 
liknande situation. Ibland när anhörigkon-
sulenten som leder grupperna inte kan delta, 
kan jag eller någon annan volontär i Röda 
korset leda gruppen.

KONTAKTA ANHÖRIGSTÖDET
Catherine Berglund, 08-568 911 19
Mikael Nylander, 08-568 919 26
DANDERYD.SE/ANHORIGSTOD
ANHÖRIGDANDERYD.SE 
       @ANHORIGSTODIDANDERYD
       #ANHORIGSTODDANDERYD

BRITTS TIPS TILL DIG  
SOM ÄR ANHÖRIG:
• Ta egentid ibland. Det är  

viktigt för att du ska må bra.

• Håll kontakt med vänner  
och ha ett nätverk.

• Ta kontakt med anhörigstödet 
och träffa andra i samma  
situation.

Lugn i stormen
- inre strategier i oroliga tider

Familjehem sökes

Vill du ta emot ett barn eller en 
ungdom som inte längre kan bo 
kvar hemma? 

Skälen till att barnet/ungdomen behö-
ver flytta kan se olika ut. Socialtjänsten 
vid Danderyds kommun har behov av 
att hitta familjer med en eller två vuxna 
som har plats, energi och engagemang 
över för ett barn eller en ungdom. 
Blir du nyfiken på hur du kan hjälpa? Ta 
kontakt med oss på Kontakt- och familje-
hemsgruppen så kan vi berätta mer. 

DU NÅR OSS VIA KOMMUNENS VÄXEL  
08 – 568 910 00 eller på   
familjehem@danderyd.se

LÄS MER PÅ DANDERYD.SE/FAMILJEHEM

Det har varit tungt för många under pandemin.  
Kanske extra tungt för de som är anhöriga och tar hand om 
en person med en långvarig sjukdom eller funktionsnedsätt-
ning. För dem har anhörigstödets digitala träffar varit en 
ljuspunkt i tillvaron. Det kan Britt Jakobsson intyga. Hon 
är ordförande i Anhörigföreningen och som volontär i Röda 
korset deltar hon i tre anhöriggrupper. 

Britt tycker inte att man ska tveka att ta 
kontakt med Anhörigstödet: 

- Det är absolut viktigt att få hjälp och stöd. 
Jag vill ge en eloge till anhörigkonsulenterna 
Catherine och Mickael. De är fantastiskt 
duktiga. ¢

Är du anhörig till en person med 
demenssjukdom eller stroke får du 
gärna kontakta anhörigkonsulent, 
demenssamordnare och Silviasjuk-
sköterska Catherine Berglund. 
Hon leder samtal och kurser och ger stöd 
och hjälp till personer med minnessvårighe-
ter eller stroke och deras anhöriga. Under 
coronatider sker träffarna digitalt men stöd 
går också att få per telefon. ¢

Demenssjukdom 
eller stroke?
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KURSER

Är du en pappa till ett eller kanske flera barn med psykisk ohälsa 
eller funktionsvariation? Ditt barns problematik behöver inte vara 
utrett för att du ska kunna delta i samtalen.

Pappor on-line ger dig en chans att få prata av dig tillsammans 
med andra fäder runtom i länet. Här lägger vi främst fokus på 
frågor som angår dig som familjefar och lite mindre vikt vid 
barnets situation. Du är ju också viktigast.
”Hur fungerar mitt liv och hur mår jag?”
”Hur påverkas vår kärlek av hemsituationen?”
”Vilken möjlighet har jag att påverka min egen situation?”

VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG FÖR MER INFORMATION!

Pappor on-line

Det finns fyra fina utegym i Danderyd, som är öppna för alla 
året om. Här kan du träna din styrka med hjälp av de olika 
redskapen eller göra övningar med din egen kroppsvikt som 
motstånd. Ett av gymmen är speciellt anpassat för seniorer.

VID STOCKHAGEN IP – Ett tillgänglighetsanpassat gym 
helt i trä, som välkomnar alla som vill utöva friskvård 
utomhus. Här kan du bland annat lyfta stockar och göra 
knäböj, sit-ups och andra övningar med din egen 
kroppsvikt som motstånd. 

RINKEBYSKOGENS UTEGYM – I Rinkebyskogen finns ett 
enklare utegym vid starten av motionsspåren. Här har du 
möjlighet att träna dips, chins, axelpress och situps. 
Gymmet ligger uppe på en trall som fungerar bra som 
stretchyta.

ALTORPSSKOGENS UTEGYM – Omkring 150 meter in  
från starten av motionsspåret finns ett gym där du kan träna 
chins, bänkpress, stocklyft, knäböj, situps och axelpress. 
Gymmet är upplyst under kvällstid. Hela gymmet renoverades 
under våren 2019.

UTEGYM FÖR SENIORER – I anslutning till Kevinge 
seniorboende ligger ett gym där du som är senior kan 
utmana kropp och sinne och träna själv eller i grupp. Det  
går också bra att ta med barn eller barnbarn och träna 
tillsammans med dem! 

GYMMEN KAN BLI FLER UNDER 2021…
Då utegymmen är populära och utnyttjas av både elitmotionärer, 
idrottsföreningar, pensionärer och andra, finns det planer på att 
bygga flera utegym i Danderyd under 2021. ¢ 

HÅLL DIG UPPDATERAD VIA DANDERYD.SE/UTEGYM

PÅ GÅNG

I ÅR är ett ovanligt år av många 
anledningar. Året har dessutom 53 
veckor. Vad betyder det för dig? 
Avfallshämtningen rullar på som 
vanligt, men eftersom kalendern 
förskjuts kommer du som idag har 
hämtning med abonnemang 26 
gånger per år (varannan vecka) från 
och med årsskiftet att ha hämtning 
på jämna veckor. 

Du som har hämtning 39 gånger per 
år får ditt avfall hämtat udda veckor 
vintertid. Hänger du med? Vill du 
ha ett uppdaterat hämtningsschema 
kan du beställa det via vår e-tjänst 
eller kommunens kundtjänst för 
avfall hos Suez.

E-TJÄNST DANDERYD.SE/AVFALL
08-519 333 00
DANDERYD.SE@SUEZ.COM

53 VECKOR: 

När töms mitt 
avfallskärl?

Nya avgifter för vatten, 
avlopp och avfalls-
hämtning från 2021 

VAD KOMMER DET ATT KOSTA?
Avfallstaxan höjs med 9 %. Det innebär en 
höjning med ungefär 16 kr/månad för ett 
enfamiljshus med sortering av matavfall och 
avfallshämtning varannan vecka. Total kostnad 
för abonnemanget är ca 2341 kr/år (baserat på 
att hushållet slänger 400 kilo avfall/år).

För det dyraste abonnemanget med 
avfallshämtning av restavfall varje vecka är 
motsvarande höjning 26 kr/månad för ett 
enfamiljshus. Total kostnad för abonnemanget 
är ca 3760 kr/år (baserat på att hushållet 
slänger 400 kilo avfall/år).

VA-taxan höjs med 4 %. Det innebär en 
kostnad på 17,53 kr per m3 levererat vatten 
(inkl. moms) från och med 2021. Motsvarande 

Från den 1 januari 2021 höjs taxorna för vatten och avlopp samt avfallshämtning 
i kommunen. Anledningen är bland annat höjda priser för rening av vatten och 
behandling av avfall i regionen.

Plats: Zoom-möten över internet
Datum: Startar 1 februari
Kontakt: mikael.nylander@danderyd.se, 08-568 91 926

Samtalsgruppen för dig som är förälder till ett barn/tonåring med en 
neurpsykiatrisk funktionsnedsättning (ADHD, ASD/Asperger, Tourette)

Att leva med ett barn som har funktionsvariation innebär att leva i ett extra utmanande 
föräldraskap. Man har ett barn som inte beter sig som andra barn och vanliga uppfostrings-
metoder fungerar inte. Livet ställs på ända.

För att man ska rka måste man ändå ta hand om sig själv, men det är inte lätt att lösa den svåra  
ekvationen att fylla på sin egen energi när man samtidigt lever i en kaotisk vardag. ändå är det viktigt.  
Du är faktiskt också viktigast och ingen skulle må bra av att du inte orkar längre.

FÖR ANMÄLAN, KONTAKTA mikael.nylander@danderyd.se, 08-568 919 26

Du är också viktigast!
KURSERNA 

ARRANGERAS AV 
ANHÖRIGSTÖDET 

I DANDERYDS  
KOMMUN

avgift för 2020 var 16,86 kr per m3.Taxorna 
höjs från och med 1 januari 2021. Detta 
kommer att framgå av fakturorna för VA och 
avfall som skickas ut direkt efter första 
kvartalet 2021.

SÅ KAN DU MINSKA DINA KOSTNADER
Genom att börja sortera matavfall och minska 
mängden restavfall som du slänger kan du 
sänka dina kostnader för avfallshämtning, 
eftersom du betalar för vikten. Kanske kan du 
även dra ned på hur ofta ditt avfall hämtas? 
För enfamiljshus är t ex det billigaste 
abonnemanget matavfallssortering samt 
hämtning varannan vecka (26 ggr/år). ¢

ÄNDRA ABONNEMANG PÅ 
DANDERYD.SE/AVFALL

10 000 ljus i mörkret
SNABBA FAKTA OM BELYSNING 
I KOMMUNEN

Visste du att…
Gatubelysningen i kommunen 
består av nära 10 000 ljuspunkter. 
Danderyd är en av få kommuner i 
landet som gått över helt till LED 
när det gäller gatubelysning.

Gatubelysningen tänds ungefär en 
timme före solnedgång och släcks 
en timme efter soluppgång. Vid 
platser med mycket rörelse t ex 
Mörby centrum är belysning tänd 
något längre.

I vissa delar av kommunen är belys-
ningskablarna gamla och känsliga 
för väta och fukt i marken. Det or-
sakar driftstörningar och därför kan 
belysningen slås ut. Problemet fasas 
ut i takt med att belysningskablarna 
löpande byts ut. På det stora hela 
har Danderyds kommun har ett lågt 
antal driftstörningar till de 10 000 
ljuspunkter som gatubelysningen 
består av.

TRASIGA LAMPOR KAN DU 
FELANMÄLA VIA KOMMUNENS 
E-TJÄNST DANDERYD.SE/
FELANMALAN

•

•

•

Utegym för alla 
– HÅLL DIG I FORM UNDER PANDEMIN
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Förskola
9%

Grundskola
29%

Gymnasium
9%

Äldreomsorg
21%

Funktionshinderomsorg
9%

Individ- & familjeomsorg
4%

Övriga
19%

EKONOMI

Satsningar på miljö, hälsa 
och trygghet
Kommunfullmäktige har beslutat om budget för 2021 och plan 2022–2023.   
Budgeten beslutades i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Vi är inte längre bundna till 
ett klassrum, vi kan röra oss 
fritt i världen!
DE DIGITALA verktygen i undervis-
ningen har öppnat upp en helt ny värld i 
grundskolan, menar Henric Isaksson som 
är SO-lärare i Mörbyskolan.  

- Den digitala delen i skolan låter mig 
som lärare slå ner väggarna, vi är inte läng-
re bundna till ett klassrum, vi kan röra oss 
fritt i världen! Vi kan besöka pyramiderna i 
Egypten, vi kan se människor protestera på 
ett torg i Belarus. Det gick inte tidigare! 

VIDEOKLIPP ANPASSADE  
FÖR VARJE ELEV
Med de olika verktyg och system som 
skolan har idag, kan Henric anpassa sin 
undervisning. Det blir möjligt att skapa 
videoklipp i olika nivåer, så att klippen 
anpassas dels för varje enskild individ 
och dels material som alla elever kan titta 
på. Det går också smidigt att lägga till 
bonusmaterial. - Är eleven intresserad 
av att lära sig mer om Margaret Thatcher 
till exempel, då kan jag förse eleven med 
extra videoklipp eller hänvisa till en text. 

Materialet finns tillgängligt för varje elev 
och de får på ett eget personligt plan ta 
ansvar och välja vad de är intresserade av 
att lära sig mer om. 

KREATIVITETEN FÖDS NÄR  
UNDERVISNINGEN BLIR RIKTIG
- Just nu håller mina elever på med ett 
projekt där de kommer att skriva en egen 
digital bok. Varje sån bok kommer att bli 
ett kapitel i en större bok, som kommer 
innehålla deras egen historia och deras 
föräldrars historia, berättar Henric. 

Kreativiteten hos barnen föds 
när de känner sig delaktiga  

och när undervisningen blir riktig.
Att bara göra saker för att det ska bedö-
mas, det fungerar för stunden, men att 
skapa någonting, som till exempel den di-
gitala bok de nu gör, det gör att de får visa 
upp någonting för världen och något som 
går att använda i undervisningen under 
kommande år. Undervisningen blir riktig, 
och då blir det också kul att lära sig! 

ELEVERNA HAR BÄTTRE KOLL  
PÅ DE SENASTE TRENDERNA
Eleverna sitter på mycket kunskap och in-
sikt i den digitala världen som inte lärarna 
själva känner till. – Jag vill ju tro att jag 
ligger ganska långt fram och har koll på 
de senaste trenderna, men det finns alltid 
någonting man missar, menar Henric. Hy-
pen kring TikTok just nu den lär eleverna 
honom något nytt om varje dag. Alltifrån 
danser till olika sminktips. 

CORONAKRISEN HAR KICKSTARTAT 
FRAMTIDENS KLASSRUM
Henric tror att man alltid kommer behöva 
ha en lärare, det går inte att ersätta en lärare 
och det personliga mötet är väldigt viktigt.  

- Coronakrisen har kickstartat en utveck-
ling som gick ganska långsamt. Med video-
möten kan vi nå människor på andra platser.

Jag ser en framtid där man samarbetar  
mer med andra skolor, inte bara i en 
kommun eller inom Sverige, utan över hela 
världen, säger Henric med stor entusiasm. ¢

BUDGET I BALANS 
Budgeten för 2021 innebär ett positivt resul-
tat enligt balanskravet om cirka 180 miljoner 
kronor. Anledningarna till det budgeterade 
överskottet är flera. Kommunen reglerar det 
ackumulerade underskottet enligt balanskra-
vet under 2021.

Kommunen har ett resultatmål på 2 pro-
cent av skatteintäkterna (netto). Kommunen 
behöver ha ytterligare riskpremier för att 
hantera risker som finns framöver i denna 
osäkra tid med lågkonjunktur och en pågå-
ende pandemi. Vidare ska kommunen ha en 
högre självfinansieringsgrad av investeringar 
så att kommunen inte ska behöva ta ytterliga-
re lån under 2021.  

Danderyds kommun har att hantera ett om-
fattande ekonomiskt ackumulerat underskott 
om cirka 213 miljoner kronor. Underskottet 
uppstod 2017–2019 bland annat med anled-

ning av att kostnaderna över tid har ökat i 
snabbare takt än skatteintäkterna. Underskot-
tet ska enligt kommunallagen vara reglerat 
senast 2022. Kommunens ökade kostnads-
effektivitet och positiva ekonomiska resultat 
innebär att en stor del av det ackumulerade 
underskottet kan regleras redan under 2021. 

SÄNKNING AV SKATTEN 
Skattesatsen sänks med 20 öre från 18,95 
kronor till 18,75 kronor 2021. Sänkning 
av skatten möjliggörs av de åtgärder som 
genomfördes under 2019 och 2020. Dessa 
åtgärder har minskat kostnadsutveckling-
en och förbättrat kommunens ekonomi. 
Verksamheterna har också ökat sin kostnads-
effektivitet. Vidare har kommunstyrelsen 
skapat en bättre styrning och uppföljning av 
nämndernas ekonomi. 

SATSNINGAR PÅ MILJÖ,  
HÄLSA OCH TRYGGHET  
Trygghet är en prioriterad fråga för kommu-
nen. Förra året tillsattes fler fältassistenter 
och väktare. Satsningen på fler trygg-
hetsskapande åtgärder fortsätter 
även nästa år.

Som en konsekvens av 
covid-19 har be-
hovet av rörelse 
och utomhusvis-
telse ökat. Bud-
geten innehåller 
därför en folk-
hälsofrämjande 
insats för spontanidrott i 
varje kommundel.  

Danderyd rankas som en 
av Sveriges mest klimatsmarta 
kommuner enligt tidningen Aktu-
ell Hållbarhet. Danderyd är unikt med 

bra läge, fina grönområden och vacker arki-
tektur. I budgeten för 2021 tillförs resurser 
både för att ta ytterligare steg i klimatarbetet 
genom att stärka miljöövervakningen, samt 
för att stärka arbetet med att skydda kommu-
nens unika kulturmiljö genom ett uppdrag 
att uppdatera och digitalisera kommunens 
kulturmiljöprogram. 

BUDGET FÖR VERKSAMHETER OCH 
FÖRDELNING 
Budgeten innehåller ett fortsatt fokus på 
kommunens kärnverksamheter, det vill säga 
förskola, skola och omsorg. Större delen av 
kommunens budget 2021, 81 procent, går 
till verksamhet för unga och äldre. Verksam-
heter så som utbildning och äldreomsorg. 
Utbildningsnämnden och socialnämnden 
tillförs sammanlagt 16 miljoner kronor mer 
2021 än under 2020.

Nämndernas totala nettobudget uppgår till 
cirka 1,9 miljarder kronor. 

De nämnder med störst 
budget är utbild-

ningsnämnden 
och social-

nämnden 
med en 
budget på 
cirka 892 
miljoner 
kronor 
respek-
tive 648 

miljoner 
kronor. ¢

Danderyds kommun har på kort tid fått 
förhålla sig till två större kriser av olika 
karaktär: en lokal ekonomisk kris och en 
global pandemi som är pågående i detta 
nu. Båda dessa kriser har inneburit stora 
påfrestningar på kommunens förvaltningar 
och verksamheter.   

Sedan 2019 har kommunens fokus 
legat på att skapa en robust eko-

nomi. Budgeten innebär ett positivt resultat 
på cirka 180 miljoner kronor. Alla nämnder 
får en procents uppräkning och därutöver 
ges nämnderna full kompensation för ökade 
kapitalkostnader och volymer. Budgeten 
innebär också en skattesänkning på 20 öre, 
säger kommundirektör Johan Lindberg.

Den procentuella fördelningen mellan 
verksamheternas nettobudget visas i diagrammet. 

Budget 2021

HENRIC ISAKSSON, SO-LÄRARE PÅ MÖRBYSKOLAN
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Budget 2021
Poltikernas syn pa

Budgeten för 2021 har nu beslutats, 
läs vad de olika partierna tycker om den
PARTIERNAS SVAR PRESENTERAS UTIFRÅN MANDATFÖRDELNING

TANKAR OM BUDGET 2021

Danderydscentern arbetar för: Skydd av natur- och kulturmiljö, 
bevarad trädgårdsstad, högsta kvalitet i skola och äldreomsorg, 
vasst miljöarbete, rikt föreningsliv, stabil ekonomi, låg skatt. 

DANDERYDSCENTERN 
• satsar på förskola, skola och äldreomsorg. 
• minskar de administrativa kostnaderna. 
• sänker skatten med 40 öre.

DET GÄLLER VÅRA BARN OCH VÅRT LANDS FRAMTID
Vi höjer pengen för förskola och skola med två procent. En 
miljon mer går till barn med särskilda behov. Totalt 14 mnkr. 
Det har gjorts stora nedskärningar i denna kärnverksamhet i 
flera år. Vi ser nu resultatet. Danderyd rasar i rankningen ”Bästa 
skolkommun” från plats nio till plats 54 ”med”, står det, ”en 
generell utveckling i negativ riktning”.  

DET GÄLLER VÅRA FÖRÄLDRAR, MOR- OCH FARFÖRÄLDRAR
Vi vill göra en särskild satsning på kommunens äldreboenden 
med anledning av den rådande pandemin och ökat vårdbehov. 
Pengen för äldreboendena höjs med tre procent, hemtjänst-
checken med två. Totalt nio mnkr. Utöver det satsar vi 5 mnkr för 
att göra det möjligt att förse äldreboendena med den medicinska- 
och rehab-utrustning, som de behöver. 

DET GÄLLER VÅRA SKATTEPENGAR
Vi vill sänka skattesatsen med 40 öre från 18,95 till 18,55. Det är 
samma skattesats, som vi föreslog för år 2020. Vi ansåg att 
skatten måste höjas kraftigt, men bedömde att det räckte med 
en krona. Årets stora överskott talar för sig självt. Det hade räckt 
med en krona. Pengarna som Danderydsborna förtjänar ska 
stanna hos dem, inte fonderas i kommunen.

Vi satsar på förskola, 
skola och äldreomsorg 

Siv Sahlstrom
Gruppledare och kommunstyrelsens 2:a vice ordförande

DANDERYDSCENTERN

DANDERYDSCENTERN:

Trygghet och säkerhet i 
våra hem och i utemiljön

KRISTDEMOKRATERNA:

Kristdemokraternas mål är att ta väl hand om dem som byggt 
vårt land, d v s våra årsrika medborgare och likaledes de unga, 
som ska vidareutveckla Sverige i framtiden. Vi satsar på kommu-
nens kärnverksamheter – omsorg och skola.  Andelen invånare i 
Danderyd i de högsta åldrarna ökar, deras behov ska bli tillgo-
dosedda. Äldre- och korttidsboenden måste komma på plats 
och även andra typer av seniorboenden, t.ex. trygghetsboen-
den ska erbjudas. Nationella jämförelser visar att Danderyds 
kunder i hemtjänsten är mycket nöjda och ger toppbetyg. 
Skolundersökningar visar att Danderyd ligger bäst till i Stock-
holms län.

Kriminaliteten är ett växande problem i Sverige. Trygghet och 
säkerhet för våra invånare har högsta prioritet för KD. Redan i 
budgeten för innevarande år fick KD gehör för ökade satsningar 
på säkerhet- och trygghetsskapande i form av fler väktare, 
fältassistenter och kameraövervakning. Motsvarande satsning 
på 5 mkr finns i budgeten för nästa år.

Ordning och reda i ekonomin är synnerligen viktigt. Tidigare års 
negativa resultatutveckling har vänts. Vi sänker därför skatten 
med 20 öre nästa år. Härigenom får alla våra skattebetalare del 
av förbättringar i ekonomin. Det betyder att kommunalskatten 
blir 18,75 kr.

Danderyd ska förbli en villastad. Nybyggnation ska ske varsamt 
och luftigt och förtätning ska undvikas. 

Milles Lindgren
Gruppledare

KRISTDEMOKRATERNA

LIBERALERNA:

Nu blickar vi framåt! En stabil ekonomi med en buffert som kan 
mildra den osäkerhet som vi alla upplever nu.

Varje skattekrona som du betalar ska användas och fokusera på 
vår kommuns kärnområden, äldreomsorg och utbildning. Vi 
lägger också fortsatt fokus på trygghetsfrågor och fortsätter den 
satsning som vi gjorde i årets budget.

Vi sänker skattesatsen med 20 öre till 18,75 kr under 2021. En 
större sänkning, mot bakgrund av den nationella och internatio-
nella ekonomin, anser vi inte ansvarsfullt. Vi ser i år minskade 
skatteintäkter och de statsbidrag vi får är bara för en begränsad 
period. Skatteutjämningen för Danderyds del ökar och i budget 
år 2021 motsvarar det 4,38 kr i utdebitering, dvs varje invånare 
bidrar med 18 742 kr till andra kommuner.

Danderyd behöver fler invånare i arbetsför ålder, mer skattein-
täkter, fler barn till våra förskolor och skolor. Det är en nödvän-
dighet för att bygga ett hållbart samhälle. Nu behöver vi tillsam-
mans bygga/förtäta på lämpliga områden. Vi behöver bli fler, 
inte färre som i år.

Danderyd, en av Sveriges mest klimatsmarta kommuner, det ska 
vi bygga vidare på. Vår satsning på spontanidrott är en satsning 
i folkhälsans tecken, alla ska vara med, unga som gamla.

Danderyd, med fortsatt gott bemötande, hög tillgänglighet och 
delaktighet, Sveriges bästa kommun att bo, leva och verka i.

Vi Liberaler vill göra skillnad nu och framåt!

Liberal budget 2021 i 
möjligheternas kommun

Birgitta Lindgren
Gruppledare

LIBERALERNA

Vi prioriterar skola och omsorg, samtidigt som vi sänker skatten 
med 20 öre. Kommunens främsta uppgift är att leverera god 
kvalitet i våra kärnverksamheter – skola och omsorg – till våra 
invånare - och det gör vi. Vår skola rankas som den bästa i Stock-
holms län, och 9 av 10 av våra äldre är nöjda med sin omsorg.

Danderyd är en av Sveriges mest klimatsmarta kommuner och 
är unik med sina grönområden och karaktäristiska kommundelar 
med säregen arkitektur. Vi tillför nu resurser till stärkt miljööver-
vakning samt för skydd av vår unika kulturmiljö genom att 
digitalisera kulturmiljöprogrammet.

Folkhälsan ökar med rörelse och utomhusvistelse särskilt i 
spåren av corona. Vi satsar därför på folkhälsofrämjande anlägg-
ningar för spontanidrott i varje kommundel. Satsningen på fler 
väktare och ungdomskoordinatorer under 2020 är framgångsrik. 
Samhället rör sig dock i fel riktning och därför fortsätter sats-
ningen även under 2021.

Vi budgeterar ett positivt resultat på cirka 180 miljoner kronor 
för 2021. Hur lång och djup den ekonomiska och mänskliga 
krisen till följd av pandemin blir vet ingen. Överskottet är 
nödvändigt för att hantera tidigare års underskott redan under 
nästa år samtidigt som vi skapar tillräcklig buffert i ekonomin i 
en ekonomiskt osäker tid med vikande skatteintäkter som följd.

Vårt mål är tydligt. Vi ska se till att Danderyd inte bara får en 
ekonomi i balans utan en robust ekonomi med effektiva verk-
samheter som levererar hög kvalitet till er Danderydsbor. Det är 
vår uppgift, vår främsta prioritet och vår skyldighet.

Moderat ekonomisk 
politik mot en robust 
ekonomi i en osäker tid

MODERATERNA:

Hanna Bocander
 Kommunstyrelsens ordförande

Johanna Hornberger 
 Gruppledare kommunfullmäktige

 MODERATERNA



12 13

Danderyds kommun har tuffa år bakom sig där M, L och KD genom-
fört kraftiga besparingar i de kommunala verksamheterna, främst 
inom skolan, äldreomsorgen och barnens kultur- och fritidsverksam-
heter. Bland annat har antalet skolpersonal minskat med 155 perso-
ner, möjligheten att få hemtjänst har begränsats, stödet till elever 
med särskilda behov har strypts och en mycket omtyckt och välbe-
sökt fritidsgård – Pavven – har lagts ner (trots Danderyds omfattande 
problem med överdriven användning av alkohol och droger bland 
unga). Dessutom har nödvändigt underhåll av skolor, äldreboenden 
och idrottsanläggningar skjutits på framtiden och viktiga investeringar 
lagts på is. 

Även om omvärldssituationen och skatteunderlaget framåt är fortsatt 
osäker så ser den ekonomiska situationen för Danderyd nu ljusare ut, 
enbart som en följd av regeringens extra coronarelaterade statsbidrag.

Majoritetens budgetförslag för 2021 innebär en marginell skattesänk-
ning och istället ytterligare besparingar på barnen och de äldre. Det 
tycket vi Socialdemokrater är helt orimligt. Vi anser att dessa pengar 
ska gå till de hårt prövade verksamheterna i Danderyd. S föreslår 
oförändrad skattesats och lägger istället mer resurser på skola, 
äldreomsorg, kulturen, idrotten och en upprustning av våra fastighe-
ter. Vi vill återöppna Pavven, göra Kulturskolan gratis, se till så att 
personaltätheten i skolan ökar, göra kvalitetshöjande insatser i äldre-
omsorgen och investera i våra fastigheter.

För oss Socialdemokrater är Danderyds unga och äldre alltid 
högsta prioritet. 

För oss Socialdemokrater 
är Danderyds unga och äldre 
alltid högsta prioritet

SOCIALDEMOKRATERNA:

Jenny Akervall
Gruppledare

SOCIALDEMOKRATERNA

SVERIGEDEMOKRATERNA:

Pengar skall användas där  
de gör mest nytta, i invånarnas 
plånböcker
Sverigedemokraterna föreslår i sin budget en skattesats på 18:45, 
vilket är samma nivå som vi föreslog för 2020 och 30 öre lägre än 
majoriteten. Vi anser att det innebär en mer rimlig riskbalansering 
mellan kommun och invånare än majoritetens förslag, där vi beaktar 
den lågkonjunktur som i allt större utsträckning drabbar Danderyds-
borna. Vi menar att pengar skall användas där de gör mest nytta, 
och i det här fallet så är det i invånarnas plånböcker, och inte i en 
överdimensionerad riskpremie i majoritetens budget. 

I övrigt så kan vi konstatera att majoritetens budget har blivit strama-
re och på många områden har anpassat sig till vår politik, t.ex. 
besparingar på modersmålsundervisning, vilket är positivt. 

ÖKAD SATSNING PÅ TRYGGHET
Vi föreslår en satsning på trygghetsvakter som skall jobba brottsföre-
byggande på lokal nivå. För Danderyds del skulle trygghetsvakter 
exempelvis kunna användas till patrullering för att förebygga rån och 
inbrott.

BESPARING PÅ ADMINISTRATION
Sverigedemokraterna föreslår fortsatta besparingar inom administra-
tionen, bl.a så föreslår vi att plan- och exploateringskontoret avskaf-
fas i sin nuvarande form och en minskning av antalet chefer inom 
förvaltningen. 

ENGÅNGSSATSNINGAR TILL FÖLJD AV CORONA
Sverigedemokraterna väljer att göra riktade engångssatsningar för 
att minska pandemins effekter, bl.a. 1 mnkr på underhållning för 
äldre samt medel till att stärka IT-kompetensen hos våra seniorer för 
att ge dem bättre möjligheter att hålla kontakten med anhöriga. 

Christer Ernestal
Gruppledare

SVERIGEDEMOKRATERNA

Lokalt demokrati-
jubileum i Danderyd

Hösten 2021 kommer ett lokalt demokratiju-
bileum att arrangeras i Danderyds kommun 
för att uppmärksamma att det var hundra år 
sedan Sveriges riksdag införde allmän och 
lika rösträtt. Under jubileet kommer Dande-
rydsborna bjudas på ett stort antal aktiviteter 
som ska bidra till ökad kunskap om och 
engagemang i demokratin.

Demokratin står aldrig stilla. Därför är det 
också viktigt med ett levande samtal om 

dess genombrott, utveckling och framtid. Jag är 
oerhört glad att se ett sådant engagemang och 
bred uppslutning från alla partier i kommunfullmäk-
tige kring demokratijubileet. Vi ser fram emot att 
fira tillsammans med Danderydsborna! 

/Hanna Bocander, kommunstyrelsens ordförande

Den allmänna och lika rösträtten är en 
central milstolpe i Sveriges historia och en 

jubilar värd att högtidlighålla och vara stolt över. 
Jubileet kommer bjuda på en blandning av intres-
santa, kunskapshöjande inslag och festligt firande. 
Alla är varmt välkomna att delta!
 
/Molly Grönlund Müller, junior projektledare 
för Danderyds demokratijubileum 

LÄS MER PÅ DANDERYD.SE

Psst...
11 DECEMBER 
LYSER VI UPP 
KOMMUNEN 
MED  
MARSCHALLER

MILJÖPARTIET:

ETT DEMOKRATISKT HÅLLBART DANDERYD
Inflytande är en demokratisk rättighet. Vi vill stärka rättigheter för 
unga, äldre och funktionshindrade som har rätt att komma till tals i 
alla beslut som berör dem. Barnkonventionen är idag svensk lag, 
det innebär att ett barn- och ungdomsperspektiv ska belysas i alla 
kommunala beslut som berör barn och unga och det sker inte 
systematiskt.

ETT SOCIALT HÅLLBART DANDERYD
M, L och Kd misskötsel av ekonomin har lett till nedläggningen av 
fritidsgården Pavven, Svalnässkolan, hemtjänst och dagverksamhet 
för äldre. Skattesänkning utan hänsyn till senare års nedmontering 
av äldreomsorg, förskola, skola, och hemtjänst är oansvarigt. 
Ekvationen fler äldre, färre äldreboendeplatser, färre hemtjänsttim-
mar går inte ihop. Vi anser att de 28,3 mnkr som skattesänkningen 
innebär behövs för att förskola, skola, äldreomsorg och hemtjänst 
ska kunna bedrivas lagenligt.  Vi vill ha en handlingsplan för 
anhörigvård och ett trygghetsboende så att äldre kan välja hur de 
vill bo.

ETT EKOLOGISKT HÅLLBART DANDERYD
För att minska transporternas klimatpåverkan behöver alternativen 
till bilåkandet i Danderyd förbättras. Våra vattendrag och sjöar har 
sämsta status, våtmarker och andra åtgärder saknas. Mikroplaster 
sprids från konstgräsplaner, snabbare insatser krävs vid våra 
idrottsplatser.

Gröna avtryck för ett bättre samhälle 
- för våra äldre i nutid och våra barn i framtid.

Ett hållbart Danderyd för 
Danderydsbornas bästa

Carolin Robson
Gruppledare

MILJÖPARTIET
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DIALOGEN KOMMER att ha aktiviteter som är öppna för 
alla som exempelvis en webbenkät och en rundvandring som 
troligtvis blir digital. Det kommer också att göras riktade insatser 
gentemot exempelvis ungdomar och företagare som vanligtvis 
inte brukar delta i dialoger. Dialogerna kommer att genomföras  
i början av nästa år. 

NYTT

- Jag är glad att vi nu fått tillstånd att övervaka den här platsen. Samtidigt är  
det en besvikelse att vi inte får bevaka hela det område som vi anser oss ha  
behov av att bevaka säger Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande.

 - Vi anser att det finns brister i datainspektionens bedömning och ska se hur  
vi går vidare med det. Dessutom ser vi att det finns behov av kameror på fler  
platser i kommunen. Det pågår ett arbete med att söka tillstånd för kameror  
på fler platser säger Hanna Bocander.
 
- Väktarrondering, underhåll av platsen och föräldravandring är exempel på 
insatser som redan pågår. Kameraövervakning kommer att bli en viktig del  
i detta system av insatser säger Gunnar Liljegren (KD), ordförande i det  
brottsförebyggande rådet ”Trygg i Danderyd”.
 
LÄS MER DANDERYD.SE/KAMERABEVAKNING 

Kommunen får tillstånd  
för kamerabevakning
I september 2019 ansökte Danderyds kommun om att få sätta 
upp kameror i närheten av infartsparkeringen vid Vendevägen, 
även känd som ”Hortusparkeringen”. Syftet med kamerabevak-
ning där är att förebygga brott och främja trygghet. Ett år 
senare har Datainspektionens svar inkommit. Kommunen får 
tillstånd att kamerabevaka platsen, men endast med hjälp av en 
av de fyra kameror man ansökt om. Den kameran kommer att 
bevaka den större av de båda infartsparkeringarna inkluderat 
återvinningsstationen.

Området på östra sidan Eneby torg är slitet 
och i behov av utveckling. Nu pågår därför 
planering av en medborgardialog så att  
Enebybergsborna och andra intressenter  
kan få säga hur de vill att området utvecklas.

Vinnare utsedda i 
fototävlingen om bästa 
Danderyd

I somras genomfördes en digital enkät 
om kommunens utveckling och en 
fototävling på Instagram där deltagarna 
kunde skicka in sin bästa Danderyds-
bild. Fem vinnare har utsetts som vardera  
fått ett pris på 1000 kronor samt möjlighet 
att få sin bild publicerad i kommunens 
översiktsplan. 

Vinnarna blev Caroline Yilmaz, Jane 
Orgna, Kristina Fischer, Ann-Catrine 
Torstensson och Ida Haglund.  

Bilderna kan också ses på en utställning 
om översiktsplanen på kommunens 
kontaktcenter i Mörby centrum. Resultatet 
från enkäten kommer att användas som 
ett av underlagen vid framtagandet av 
samrådshandlingar för översiktsplanen. 
Nästa tillfälle att tycka till om översiktsplanen 
beräknas bli till våren 2021.

Vi vill utveckla området till att bli en 
del av den moderna trädgårdsstaden 

och ersätta delvis eftersatt bebyggelse med 
nya attraktiva flerbostadshus så att det finns 
möjlighet att bo kvar genom alla faser i livet. 
Hur detta görs bäst vill vi bestämma till-
sammans med Enebybergsborna och därför 
genomför vi nu en medborgardialog.
/ Claes Breitholz, ordförande i byggnadsnämnden

BAKGRUND
Området har utretts i planprogram och detaljplaner 
sedan 2013. Senaste detaljplanen påbörjades 2015 
med syfte att möjliggöra för bostadsändamål och 
verksamheter. Detta uppdrag avbröts år 2018. I maj 
2020 togs beslut om att en medborgardialog ska 
genomföras och därmed börjar en ny process där 
tidigare framtagna planhandlingar inte är aktuella. 

MER INFORMATION KOMMER ATT FINNAS PÅ  
DANDERYD.SE/ENEBYTORGDIALOG

se

Visning bokas / maila din ansökan ll cilla@smaelev.se

Beskrivning av objektet

Elevverket erbjuder en unik möjlighet a 
förvärva en tjänst hos oss

Vi har dstypiska detaljer, som t ex chrome books 1-1. 
Besiktningsprotokoll från senaste föräldraenkät visar mycket 

goda resultat. Energideklaraonen påvisar också goda värden.

Du som vill flya in hos oss ska vara legimerad lärare, åk 3-6, 
gärna med inriktning ma/no. Tillträdesdatum 13/8-19.

Kontakta oss redan i dag för a höra hur vi kan 

Elevverksmetoden innebär a du får en engagerad 
arbetsgivare, expert på si fokusområde. En skola som 

genererar kunskapstörstande elever och slutligen bästa resultat.

Du går in i den gedigna fasgheten från anno 1909 och möter 
en inbjudande och varm atmosfär med högt i tak. 

hjälpa dig ll en lyckad anställning. 

Vårt arbetssä skiljer sig från övriga i branschen.

I arbetslaget finns det go om svängrum. 

Skolval 2020
Öppet hus  13/1 kl 17-19

Välkomna!

Skolval 2021 

f-klass • Åk 4

19/1 – 11/2

Medborgardialog om 
utvecklingen av östra Eneby torg

Det är värdefullt för oss att 
invånarna lämnar sina synpunkter 

på hur kommunen kan utvecklas. 
Synpunkterna varierar mellan de som vill 
bevara kommunen som den är och de som 
vill utveckla kommunen i olika grad. 
Bidragen i fototävlingen visar verkligen 
vilken vacker kommun Danderyd är, säger 
Hanna Bocander, kommunstyrelsens 
ordförande (M).



ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV – den enda skräpposten du vill ha!
Genom att prenumerera på avfallsenhetens digitala nyhetsbrev missar du ingen 
information om återvinning, sophämtning och mobila återvinningscentralen.
  
  
DANDERYD.SE/MAVC

Schema för den mobila  
återvinningscentralen

10

6

1

8

5

7

9

4

2

3

* 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, 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.

Ordinarie öppettider: 
Måndag-fredag kl 8-17

Avvikande öppettider under jul och nyår:
23 och 30 december samt 5 januari  
har vi öppet kl 8-15

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

Stockhagens IP (4)

Vasaskolan, 
varumottagningen (2)

Grusplanen mellan Lillkalmarvägen 
och koloniträdgårdarna (3)

Grusplanen mellan Lillkalmarvägen 
och koloniträdgårdarna (3)

Balderskolan, parkeringen  
med infart mot Vilans Väg (8)

Enebybergs IP (6)

Stocksundsskolan, på vändplatsen  
och längs Skolgårdsvägen (9)

26/12

27/1

31/1

24/2

28/2

16/12

30/12 VAR KAN JAG LÄMNA 
JULGRANEN?
Våra tomtenissar på 
avfallsenheten har ordnat 
ett par platser i kommunen 
där du kan lämna din 
julgran när den gjort sitt.  
Du hittar information på 
danderyd.se/julgran.

Julgranar som lämnas in 
flisas och blir till biobränsle  
i värmeverk. På så sätt så  
får de sprida ljus och värme 
ännu en gång.

2020/2021
KOM IHÅG!
Har du stora mängder avfall eller släpkärra hänvisar vi dig 
till återvinningscentralen Hagby.

För att inte riskera att våra el-behållare blir fulla av några få 
stora elprylar gäller storleksbegränsning motsvarande en 
mikrovågsugn fr o m 2021.


