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DANDERYDS
KOMMUN

För en tid sedan hade jag äran att få 
uppvakta medarbetare som arbetat  
25 år i kommunen eller nyligen gått  
i pension. Att vi har lojala anställda  
som varje dag gör att våra arbetsplatser 
fungerar och utvecklas är en förutsätt-
ning för att kommunen ska kunna 
leverera de högkvalitativa tjänster som 
ni kommuninvånare förväntar er och är 
nöjda med. Av samma skäl gäller det 
att vi, i ett läge där konkurrensen om 

arbetskraft är tuff, kan attrahera nya duktiga kollegor. I min roll som 
kommundirektör har jag förmånen att regelbundet få välkomna  
våra nyanställda. En återkommande fråga jag ställer är varför 
man väljer att söka sig till Danderyds kommun. Påfallande ofta 

Alla gör skillnad!

En riktigt god jul!

Kommundirektör

Trevlig lasning

Ett varmt tack till alla som
medverkat i Danderyds 

Demokratijubileum  
Advent är en alldeles särskild tid på året.  
Det är en speciell känsla att få tända advents-
ljusen och hänga upp stjärnorna i fönstren och 
lysa upp decembermörkret. 

Förra julen blev för många av oss en jul satt på 
undantag. I år kan vi – med ansvar och respekt  
för smittspridningen, förstås – träffa våra nära  
och kära igen. 

Julen är även en tid då ensamheten kan kännas som tyngst. I vår kommun 
anstränger sig medarbetare inom vård- och omsorg och socialtjänst för att 
göra julen så fin som möjligt för de människor de möter. Frivilligorganisa-
tionernas volontärer gör enorma insatser för ensamma och utsatta. Jag 
tänker med tacksamhet på alla goda gärningar och allt hopp de sprider.

I budgeten för 2022 har vi särskilt satsat på de äldre i Danderyds kommun,  
och på barnen och de unga. Danderyd ska vara Sveriges bästa kommun att  
leva i – genom hela livet och i alla åldrar. 

Jag önskar alla Danderydsbor en god jul, 
med mycket ljus och gemenskap där ni är!

Under hösten har Danderyds Demokratijubileum ägt rum i syfte att 
uppmärksamma Sveriges hundra år av allmän och lika rösträtt. Jubileet 
bjöd på flera veckor av föreläsningar, samtal, kulturinslag och andra 
aktiviteter för att öka kunskapen och engagemanget för demokratifrågor. 

Danderyds kommun vill tacka alla lokala krafter som bidragit till 
programmet med en mängd aktiviteter för Danderydsborna att ta del av.

Kommunstyrelsens  
ordförande (M)

VARJE NÄMNDBESLUT 
I KOMMUNEN FINNS ATT 

LÄSA I SIN HELHET PÅ 
DANDERYD.SE/ 

KOMMUN-OCH-POLITIK

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

Pssst...

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Nästa sammanträde äger rum den 
13 december

SAMMANTRÄDESDAGAR 2022:
31/1, 14/3. 9/5, 30/5, 29/8, 17/10, 
7/11, 10/11, 12/12. 
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.

13/12

Tack

Här kan du lämna julgranen!

Denna jul har kommunen flera julgrans- 
zoner - insamlingsplatser - där du kan 
lämna din julgran för återvinning.

DEN 8-16 JANUARI KAN DU LÄMNA  
DIN JULGRAN PÅ PARKERINGARNA VID 
- Enebybergs IP 
- Stockhagens IP
- Kvarnparksbadet 
- Kevinge strand, vid golfklubben

Det är tydligt skyltat var du ska lägga 
granen. Tack för att du inte lägger dit din 
gran före eller efter perioden 8-16 januari.

MOBILA ÅTERVINNINGSCENTRALEN
Du kan också lämna din julgran till den 
mobila återvinningscentralen. Första 
stoppen för 2022 är vid Pendelparkering-
en vid Mörbybadet den 26 januari samt 
Rosenvägens förskola den 30 januari. Hela 
schemat för Mobila återvinningscentralen 
2022 hittar du på danderyd.se/mavc.

VAD HÄNDER MED JULGRANARNA?
Granarna flisas och blir till biobränsle i 
värmeverk. På så sätt så får de sprida ljus 
och värme ännu en gång. Mindre 
grankvistar rötas för att producera biogas 
och biogödsel.

LÄS MER PÅ DANDERYD.SE/JULGRAN

får jag till svar att man har hört gott om kommunen som 
arbetsplats och att man uppskattar att det är en relativt 
liten och överblickbar organisation. Detta är något jag 
verkligen själv kan skriva under på och något som skapar 
goda förutsättningar för den samverkan och kollegiala 
anda jag vill ska genomsyra organisationen. 

Gå gärna in på danderyd.se och läs mer om kompetenta och 
engagerade medarbetare som berättar om sin vardag och 
vad som gör Danderyds kommun till en sådan speciell och 
unik arbetsplats. För som vi säger- hos oss gör alla skillnad!

Hej Danderyd!
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. 

God jul önskar   
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- Varje vecka får jag höra att det är så 
härligt att det händer så många saker 
här på Träffpunkten, och att det är så 
spännande och roligt att få vara en del 
av ett sammanhang, berättar Susann 
Moritz. Hon arbetar sedan drygt ett  
år som bibliotekarie på biblioteket i 
Enebyberg och som platsansvarig 
bibliotekarie på biblioteket i Enebyberg, 
med samordningsansvar på Träffpunkt 
Enebyberg.

I huset invid Enebytorg finns förutom 
biblioteket även en kyrka, en senior-
verksamhet, en ungdomsverksamhet 
och en förskola. Under kvällstid samlas 
här även bland annat scouter och körer. 
Kort sagt, det är ett hus som hela 
dagarna möter människor i alla åldrar. 

SAMTAL OM DE STORA FRÅGORNA
Jenny Karlsson är präst i Danderyds 
församling och arbetar i kyrkan i 
Enebyberg som finns på Träffpunkten. 
Under våren 2020 möttes Susann och 
Jenny och de bestämde sig för att 
göra någonting tillsammans och de 
ville nå ut till så många som möjligt  
– både troende och inte troende.

- Vi ville båda samtala om de stora 
frågorna för vi känner att det finns  
ett behov av det. Både under pande-
min då många kanske haft mer tid  
att fundera, men även efter. Och här 
ligger teologi och litteratur nära 
varandra. Därför drog vi igång vår 
vlogg och även vår bokcirkel, med 
målet att möta även de som annars 
kanske inte hade vågat komma till 
biblioteket eller kyrkan, säger Jenny.

ALLA ÄR LIKA VÄLKOMNA
För dem är var det viktigt att tröskeln 
skulle vara låg och alla skulle känna  
sig välkomna. 

- Båda våra verksamheter gör fina 
saker för många människor, men det 
finns också de som upplever att de 
måste vara på ett visst sätt. Men så ska 
det förstås inte vara. Alla är verkligen 
välkomna, säger Jenny.

- På biblioteket kan vi också märka 
ibland att det finns en slags bokskam, 
där man tror att man måste ha läst alla 
klassiker eller vad som ses som mer 
högkvalitativa böcker för att ens 
läsning ska räknas, men så är det 
förstås inte heller. Man får gilla vilken 
typ av böcker man vill, säger Susann.

OLIKA TANKAR OM EN BOK
Vloggen Orden är ett filmat samtal på 
ca 25 minuter som läggs upp på 
Youtube. I varje avsnitt samtalar 
Susann och Jenny om ett ämne och 
om fyra olika böcker som berör ämnet 
på ett eller annat sätt. Dessutom har 
duon startat en bokcirkel där alla i 
gruppen läser en bok och sedan 
samtalar om den. De kallar den för en 
existentiell bokcirkel.

- I en bokcirkel läste vi Berättelse om 
ett äktenskap av Geir Gulliksens som 
handlar om en man som blir lämnad. 
Där reagerade deltagarna väldigt olika 
beroende på ålder och vad man tycker 
är moraliskt rätt. Det blev ett spännande 
samtal som aldrig ville  
ta slut, bland en grupp 
människor som kanske inte 
hade mer gemensamt än 
att de läst samma bok! 
säger Susann.

MAN BEHÖVER INTE 
FÖRSTÅ ALLT
Att Susann och Jenny 
gillar varandra går inte att 
ta miste på. Att de brinner 

för att samtala om de stora frågorna, 
och gärna blandar in ett och annat 
boktips i samtalet märks direkt. Susann 
är inte troende men det betyder inte 
att samtalen inte kan handla om både 
andlighet och existentiella frågor.
- Jenny och jag fann varandra nästan 
direkt! Vi behöver ingen lång förbere-
delse för våra samtal, jag föreslår ett 
ämne och väljer fyra böcker som berör 
det. Sedan ses vi, samtalar och spelar 
in live och lägger ut direkt. Vi har 
snabba hjärnor båda två och matchar 
varandra i vår energi! säger Susann.

- Vi tror att vi måste säga smarta saker, 
men måste man förstå allt? Det kanske 
räcker med att uppleva och känna. Vi har 
båda lång erfarenhet inom våra respekti-
ve yrken, vi har båda tänkt, skrivit och läst 
ganska mycket, så vi litar på vår kompe-
tens och bara kör, säger Jenny.

PANDEMIN GJORDE DET MÖJLIGT
- Vi hade inte haft tid att dra igång detta 
om det inte hade varit för pandemin. 
Träffpunkten är en mötesplats, som 
bjuder in till att mötas och samtala. Och 
att göra just det, och att samtala om 
existentiella frågor, är något vi verkligen 
behöver idag, säger Jenny Karlsson.

- Jag har haft besökare här som 
berättar att de har sett vår vlogg och 
sedan börjat prata med oss hemma 
framför skärmen! Vi har gett dem ett 
sammanhang och någonting som 
känns meningsfullt. Det är ju jätteroligt 
och det är fint att få betyda någonting 
för någon annan, det ger mitt arbete 
stor mening, säger Susann. ¢

LJUS I MÖRKRET

Vloggen Orden har haft teman så som vandring, arbete, 
ålder, pengar, demokrati och sorg. Det inspelade 
samtalen finns att lyssna på och se på Youtube. 
BIBLIOTEK.DANDERYD.SE/WEB/ARENA/ORDEN 

Tre bokcirkeltillfällen är planerade för våren. Det 
första äger rum 22 februari, kontakta Susann om  
du vill vara med, susann.moritz@danderyd.se.

Susann Moritz
bibliotekarie

Jenny Karlsson
präst

På Träffpunkt Enebyberg har en 
bibliotekarie och en präst funnit varandra och inlett 
regelbundna samtal om stora frågor, i en vlogg och en 
bokcirkel. Ämnena berör allt mellan himmel och jord och 
alla är välkomna att vara med, inga förkunskaper krävs.

  
En bibliotekarie och en prast bjuder in till 

samtal om livet!
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Idén väcktes i somras när tekniska 
kontoret planerade för att rusta upp 
gång- och cykeltunnlarna vid Skol- 
vägen och Cedervägen/Gethagsvägen.

- Det är många elever som passerar 
tunnlarna på väg till skolan och vi såg 
det därför som ett fint tillfälle att 
involvera barnen i utformningen av den 
offentliga miljön, berättar Jon Nilsson, 
landskapsarkitekt på tekniska kontoret.

NY BELYSNING
Upprustningen är en del av kommu-
nens arbete för att skapa trivsamma 
och trygga gång-            stråk. Förutom                     
den nya utsmy-                   ckningen 
har tunnlarna                         även 
målats i en                   ljusare färg och 
fått ny belys-                 ning. Utsmyck-
ningen i        sig trycks på plåtar 
med      en speciell emalj  
   som gör dem   
              beständiga mot   
             klotter. 
            - När det gäller   
                      offentliga miljöer                              
            känner man sig ofta              
            tryggare i närvaron av  

saker man känner gemenskap med. 
Därför ville vi skapa något som när- 
boende kan relatera till och känna 
samhörighet. Samarbetet med 
eleverna på skolan kändes som en 
jättebra utgångspunkt för det, 
berättar Jon Nilsson.

INGET TUNNELSEENDE
Ingela Lagerlöf, bildlärare på      
Enebybergs skola, nappade på 
upplägget och under hösten har 
femteklassarna jobbat med projektet 
som en del av läroplanen.

- Det har varit roligt att se elevernas 
engagemang! De har själva tagit fram 
förslag på tema för tunnlarna och 
målat motiv till utsmyckningen på 
bildlektionerna. Sedan är det också 
roligt när fler får ta del av elevernas 
skapande i denna typ av miljö, säger 
Ingela Lagerlöf.

- Nu hoppas vi att danderydsbor 
som passerar genom tunnlarna tar 
med sig den lekfulla och glada 
känslan som utsmyckningen utstrålar, 
säger Jon Nilsson. ¢

Från grå betong till djungel, djur och livet under ytan. Det blev temat när femte-
klassarna på Enebybergs skola fick bestämma utsmyckning i två gångtunnlar  
i närheten av skolan. 

Är du redo 
för vinterväder?

Vintersäsongen är igång. Vi passade på att ta tempen på snögeneral 
Eric Sjöblom som jobbar med vinterväghållning i kommunen. 

Observera att vädret är avgörande  
för våra uteisars öppettider.

DANDERYDSVALLEN 
Uterinken:    
Mån, tis, tor och fre kl 9-15.30
Onsdag kl 12-20
Lördag kl 14-18
Söndag kl 12-16

Lilla isytan "Frimärket":   
Alla dagar kl 09-20  

STOCKHAGENS IP
Ishallen:        
Lördag och söndag kl 11-13 
Uterinken:    
Lördag och söndag kl 12-14.30 

ENEBYBERGS IP - ISHALLEN
Tisdag och torsdag kl 12-14
Lördag och söndag kl 13-15

HÅLL DIG UPPDATERAD OM ÖPPETTIDER OCH 
OM EVENTUELLA PLOGADE BANOR PÅ SJÖAR 
OCH HAV PÅ DANDERYD.SE/SKRIDSKOR.

Skridskosäsongen  
är igång!

Annat pa gang i kommunen : 
SVANHOLMSPARKEN FÅR ETT LYFT
Som en del av kommunens satsning 
på spontanidrott anläggs en ny 
beachvolleybollplan i parken. En ny 
perennplantering, gärdsgård och 
sittplatser ska rama in parkens entré.

EKOLLON LYSER UPP  
SÄTRAÄNGSPARKEN
Under året har parken fått  
extra kärlek. Som kronan 
på verket är belysnings-
skulpturer, i form av tre 
stora ekollon, nu på plats.

GRÖN OAS I MÖRBY CENTRUM
Våren 2022 börjar upp-
rustningen av parken mellan 
Golfvägen och Golfbanevägen i 
Mörby centrum. Här blir det mer 
grönska, nya gångstråk och platser 
för umgänge. Redan nu anläggs ett 
nytt utegym.

LÄS MER PÅ  
DANDERYD.SE/DRIFTINFORMATION

Gång- och cykel-
tunnlar får ett lyft.

BEREDEN VÄG 
FÖR AVFALLSKÄRLET

Hjälp oss att skapa en säker 
arbetsmiljö för personalen som 
tömmer avfallskärl i kommunen.

1. Skotta rent runt och under avfallskärlet
2. Skotta och sanda dragvägen 

mellan avfallskärl och sopbil
3. Skotta bort snövallen

4. Ta bort snön från locken

BLIR DET EN VIT VINTER?
- Haha, ja med största sannolikhet kommer det att snöa. Hur mycket återstår 
att se. Oavsett om det blir mycket snö eller ej är halkbekämpning en viktig 
del i vårt arbete för att skapa trygga gator och gångstråk i kommunen. 

VILKA FRÅGOR BRUKAR KOMMA IN UNDER VINTERSÄSONGEN?
- En del undrar varför vi kör förbi deras gata när vi snöröjer. Anledningen är 
oftast att vi kraftsamlar i ett område i taget. Maskinisten kan därför vara på 
väg till området där punktinsatsen görs vid just det tillfället. Det finns också 
de som är oroliga över om saltlösningen vi använder är farlig, men det är i 
princip vanligt bordssalt.

HUR LÅNG TID TAR DET ATT SNÖRÖJA HELA KOMMUNEN?
- Från det att snöfallet upphört behöver vi cirka 12 timmar för att snöröja 
kommunens alla gator. Vid halkbekämpning tar det cirka 6 timmar. Vi vädjar 
därför till alla att vänta med att felanmäla så att vi har chans att röja klart.

VAD ÄR DIN FÖRHOPPNING INFÖR ÅRETS VINTERSÄSONG?
- Jag hoppas att det blir en lika god samarbetsanda som  
förra året! Det var fint att se att många hjälptes åt.  
Man såg till att bilar flyttades så att maskinerna  
kunde komma fram och de flesta hade  
förståelse och tålamod när snöoväder  
drog in. Jag hoppas också att alla  
hjälper till att skotta och sanda vid  
brevlådor och avfallskärl. Behöver  
man sand är man välkommen att fylla 
en hink vid kommunens sanddepåer.

TILL SIST. OM DU FÅR VÄLJA MELLAN  
EN KRISPIG VINTERDAG ELLER SOLIG  
MAJDAG, VAD VÄLJER DU?
Ja, då blir det helt klart en krispig vinterdag!

LÄS MER PÅ DANDERYD.SE/SNO

VINTER

Här sätter eleverna 
färg på Enebyberg

Nya avgifter 
för avfallshämtning

Från den 1 januari 2022 höjs taxorna  
för avfallsinsamling i kommunen med  
5 procent. Det innebär ungefär 10 kr 
per månad för ett enfamiljshus med 
sortering av matavfall och avfalls- 
hämtning varannan vecka.

Total kostnad för abonnemanget är ca 
2458 kr per år (baserat på att hushållet 
slänger 400 kilo avfall per år varav hälften 
är matavfall).

För det dyraste abonnemanget med 
avfallshämtning av restavfall varje vecka är 
motsvarande höjning 16 kr per månad för ett 
enfamiljshus. Total kostnad för abonnemang-
et är ungefär 3948 kr per år (baserat på att 
hushållet slänger 400 kilo avfall per år). 

Avfallsverksamheten har tidigare varit 
underfinansierad med lägre intäkter än  
kostnader. Detta underskott måste balan-
seras upp. Därför görs taxejusteringen.

LÄS MER PÅ DANDERYD.SE/ 
AVFALLSTAXA2022

TUNNELKONST.  
Jon Nilsson från tekniska 
kontoret lyssnar in förslag  
på tema för utsmyckningen. 
Eleverna valde till sist tema 
Magisk djungel och Under ytan.
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TANKAR OM BUDGET 2022KULTUR

ALEXANDER MOCKRISH 
DANSARE, KULTURSTIPENDIAT 2020
Alexander Mockrish är 15 år och var en av dem som 
i våras tilldelades 2021 års kulturstipendium. Han 
fick stipendiet för sin talang inom dans. 

- Jag går på Kungliga Svenska balettskolan här i 
Stockholm. För att få ytterligare träning har jag nu 
varit i Monaco på Académie de Danse Princesse Grace 
och i New York på ABT, American Ballet Theatre.

Vad har stipendiet betytt för dig? 
- Jag blev väldigt glad och stolt! Pengarna hjälpte 
till att finansiera de läger jag varit på.

Varför tycker du att man ska ansöka om stipendiet? 
- Det är en rolig process. Det var kul att dansa på 
scenerna här i Danderyd och träffa de andra 
stipendiaterna.

Några tips för en bra ansökan?
- Var tydlig med vad du ska använda pengarna till 
och tro på dig själv!

Vad ska  
pengarna gå till?

Budgeten för 2022 innehåller 
satsningar på bland annat utbildning, 
elevhälsa och ännu bättre kvalitet  
i servicen till kommunens äldre. 
Budgeten för 2022 innebär ett 
positivt resultat enligt balanskravet 
om 144,2 miljoner kronor. Den 
kommunala skatten sänks med  
40 öre till 18,35 kronor. 

Efter en period med starkt fokus på 
att få ekonomin i balans har kommunen 
vänt underskott till överskott och 
amorterat ned kommunens lån med 
250 miljoner kronor och kommer 
under 2021 reglera det återstående 
ackumulerade underskottet från 
tidigare år enligt resultat enligt 
balanskrav. Bakom den starka 
återhämtningen ligger bland annat 
ett omfattande arbete med att stärka 
kommunens ekonomistyrning och  
öka budgetdisciplinen. 

Samtidigt har de olika verksamheterna 
fokuserat på att minska kostnader utan 
att tumma på kvaliteten. Ett arbete 
som har gett tydligt mätbar utdelning 
och som går att utläsa i kommunernas 
och landstingens databas KOLADA 
som bland annat jämför hur kostnads-
effektivt Sveriges kommuner arbetar. 
Där har Danderyds kommun nu 
klättrat från plats 51 år 2018 till plats 
16 år 2020 och hör åter till Sveriges 
mest kostnadseffektiva kommuner. 

SATSNINGAR MED SÄRSKILT FOKUS  
PÅ BARN, UNGA OCH ÄLDRE 
Målet med de satsningar som föreslås 
är att öka kvaliteten i verksamheten 
ytterligare med särskilt fokus på barn, 
unga och äldre. 

Satsningar på barn och ungdomar  
om sammanlagt 25,5 miljoner kronor  
i form av ökade anslag till elevhälsa 
och pedagogiskt stöd, ökade bidrag 
till resursskolor och en höjning av 
pengen till utbildning. Då antalet barn  
i Danderyd minskat motsvarar det en 
ökning av anslaget till utbildnings-
nämnden med 32 miljoner kronor. 

Satsning om 5 miljoner på  
stärkt samverkan inom  
äldreomsorgen och 
hemtjänst samt 
utveckling av 
arbetet med  
trygghets-
boenden. 

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 
2022, 81 procent, går till verksamhet 
för unga och äldre. Utbildnings- 
nämnden och socialnämnden tillförs 
sammanlagt cirka 48 miljoner kronor 
mer 2022 än under 2021. ¢

Den 11 november beslutade kommunfullmäktige om budget för 2022 och plan 
2023–2024. Budgeten beslutades i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Nu är det snart dags att ansöka om kommunens kultur- 
stipendier för unga samt att nominera din favorit till 
kommunens hedersplakett och ungdomsledarstipendium. 
Ansök och nominera på danderyd.se/stipendier mellan den 
10 januari och den 14 februari 2022. 

Men varför ska man ansöka om ett stipendium och vad betyder det att få  
en utmärkelse? Vi har frågat några av dem som belönades 2020 och 2021.

ALYONA TETERUKOVSKY 
UNGDOMSLEDARSTIPENDIAT 2021
Vad har stipendiet betytt för dig? 
- Det är en stor ära att ha blivit tilldelad Danderyds 
ungdomsledarstipendium. EIF Konståkning är en 
fantastisk förening att jobba i och jag är väldigt glad 
över att ha uppmärksammats för mitt arbete. Att jobba 
med barn och ungdomar är något jag brinner för och 
att få se dem utvecklas, både fysiskt och mentalt, är det 
som driver mig. 

DU HITTAR 
ALL INFORMATION 

DU BEHÖVER PÅ 
DANDERYD.SE/ 

STIPENDIER

FRANCISKA SIEURIN-LÖNNQVIST
HEDERSPLAKETT 2021
Vad har utmärkelsen betytt för dig? 
- Att få Danderyds kommuns heders- 
plakett har varit en stor ära och är ett 
erkännande att det jag har arbetat   

           ideellt med de senaste åren har betytt 
något. I Danderyds hembygdsförening är vi fler aktiva 
som arbetar mycket bra tillsammans och som även har 
väldigt roligt. Att en medlem i en hembygdsförening 
har fått hedersplaketten tycker jag även är en heders-
betygelse för alla våra hembygdsföreningar.

Den procentuella fördelningen mellan 
verksamheternas nettobudget är

Nämndernas totala nettobudget uppgår till cirka 1,95 miljarder kronor. De nämnder med 
störst budget är utbildningsnämnden och socialnämnden med en budget på cirka 907 miljoner 
kronor respektive 671 miljoner kronor.  

Ansök och 
nominera till  
stipendium och 
hedersplakett!

Foto: Mats Lönngren,  
Danderyds fotoklubb



10 11

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 
• satsning på förskola, skola och äldreomsorg. 
• minskade administrativa kostnader. 
• sänkt skatt med 70 öre.

DET GÄLLER VÅRA BARN OCH VÅRT LANDS FRAMTID
Majoriteten har i flera år gjort stora nedskärningar inom denna 
kärnverksamhet. Det är inte godtagbart. Vi ser nu resultatet. 
Danderyd rasade 2020 i rankningen ”Bästa skolkommun” från 
plats nio till plats 54 ”med”, stod det, ”en generell utveckling i 
negativ riktning”. I årets rankning backar Danderyd ytterligare 
tolv platser. 

DET GÄLLER VÅRA FÖRÄLDRAR, MOR- OCH FARFÖRÄLDRAR
Även denna kärnverksamhet har tvingats spara trots den 
pågående pandemin och ökat vårdbehov. Det är inte 
acceptabelt. Vi vill höja pengen för äldreboendena och 
hemtjänstchecken. Utöver det vill vi göra det möjligt att förse 
äldreboendena med den medicinska och rehab-utrustning, 
som de behöver, och rusta pensionärsbostäderna i Enebyberg.

DET GÄLLER VÅRA SKATTEPENGAR
Vi vill sänka skattesatsen med 70 öre från 18,75 till 18,05. 
Skatten höjdes 2019 med 20 öre och 2020 med 1,40, totalt 
1,60. Den rekordstora skattehöjningen 2020 var ett överuttag. 
Årets stora överskott talar för sig självt. Vi behöver en reserv 
för oväntade och för oss opåverkbara händelser under året, 
men stora belopp ska inte fonderas i kommunen. Pengarna 
som Danderydsborna förtjänar ska stanna hos dem.

Vi satsar på förskola, skola, 
äldreomsorg och lägre skatt! 

Siv Sahlstrom
Gruppledare, andra vice ordförande kommunstyrelsen 

DANDERYDSCENTERN

DANDERYDSCENTERN:

Trygghet och säkerhet  
är alltid en prioriterad fråga

KRISTDEMOKRATERNA:

För KD är trygghet och säkerhet för medborgarna alltid en 
prioriterad fråga. I Danderyd satsade vi 5 mkr årligen som 
främst gick till dubblering av antalet väktare och fältassistenter. 
En annan satsning är kameraövervakning. Vi ser att behovet 
växer och KD vill lägga mer resurser på sådana åtgärder.

SATSNINGAR PÅ BARN, UNGA OCH ÄLDRE
I budgeten för 2022 finns flera satsningar för barn och 
ungdomar liksom för våra äldre i Danderyd. Äntligen kan 
äldre- och korttidsboendet Ginnungagap börja byggas 
sedan överklagandena har avslagits. I Danderyd har vi varit 
förhållandevis förskonade från dödsfall i covid. Bidragande 
orsak kan vara att kommunen tidigt fattade beslut om inköp 
av skyddsutrustning till all vårdpersonal. Omplacering av 
ovaccinerad personal till uppgifter utan kontakt med vård-
tagare skyddar förhoppningsvis mot smitta. Planerna på 
utveckling av trygghetsboende i Kevinge är på gång. En 
annan nyhet i Danderyd är det så kallade matlyftet. Det ska 
både skapa bättre mat och mer social samvaro för de äldre.

Genom stramare ekonomistyrning och en tillfällig skatte-
höjning år 2020 kan vi konstatera att vi nu har en budget  
i balans. Dessutom får medborgarna mer pengar i plånboken 
genom en skattesänkning på 40 öre nästa år. Under 2021 
sänktes den med 20 öre. KD är för en aktiv dialog med med-
borgarna och verkar för att skattebetalarnas pengar gynnar 
invånarnas behov och säger blankt NEJ till fastighetsskatten! 
I Danderyd ska nybyggnation ske varsamt med hänsyn  
till existerande bebyggelse och karaktären av villastad ska 
bevaras.

Milles Lindgren
Gruppledare

KRISTDEMOKRATERNA

LIBERALERNA:

Budgeten 2022 har en tydlig satsning och fokus på våra  
kärnområden, äldreomsorg och utbildning.

VI SER ATT HÅRT ARBETE OCH ATT TA ANSVAR GER RESULTAT
En robust ekonomi ger utrymme för utveckling och möjligheter, 
fler Danderydsbor, en nödvändighet.

Skolan får höjt anslag på 8,0 mnkr. Satsningen sätter fokus  
på elevernas hälsa och den pedagogiska verksamheten. 
Skolpengen höjs med 1,0 procent, totala ökningen blir  
2 procent, en ytterligare satsning på 9,2 mnkr. Psykisk ohälsa 
ökar, därför ökas tillgänglighet och trösklar sänks till Elevhälsan, 
som ska kunna nås genom digitala kontakter.

Äldreomsorgen förstärks med 5,0 mnkr. Vi vill stärka samverkan 
med region, hemtjänst och kommun. Fler Trygghetsboenden 
ska finnas.

Socialnämnden har gett ett särskilt uppdrag inom äldre-
omsorgen, att bygga en teambaserad hemtjänst, med  
omsorgstagaren i fokus.

Trygghet och säkerhet är viktig och vår satsning fortsätter.  
Nu söker vi tillstånd för fler kameror i bl.a. Mörby C.

Danderyd är och ska fortsätta vara en företagarvänlig  
kommun. Våra företag är basen för att säkra välfärden.

Alla i Danderyd får, genom skattesänkningen på 40 öre till 
18,35 under 2022, mer pengar i plånboken.

Vi Liberaler vill se Danderyd som ett föredöme inom miljö- 
och hälsa, satsningen på spontanidrott skapar gemenskap  
och främjar hälsan för unga och äldre.

Liberalerna tar ansvar och fortsätter göra Danderyd till  
Sveriges bästa kommun att bo, leva och verka i.

Liberalerna levererar,  
budget 2022 med framtidstro!

Birgitta Lindgren
Gruppledare

LIBERALERNA

Som invånare i en moderatledd kommun har du rätt att förvänta  
dig högsta kvalité av den kommunala servicen och en låg kom-
munalskatt, samtidigt som klimat- och miljöfrågorna prioriteras.  
Det är vårt ansvar att förvalta Danderyd för kommande genera-
tioner. Det ska vara gott och det ska vara tryggt att leva hela  
livet här – från barndomen, genom ungdomen, upp i vuxenlivet 
och som äldre. Nedan beskriver vi några av våra budgetförslag 
som vi vet hjälper till att säkerställa det.

• Vi tillför våra redan framgångsrika skolor drygt 25 miljoner 
kronor extra 2022. Dessutom inför vi en ny struktur för skol- 
pengen som innebär en generell höjning av alla skolors intäkter.

• Allt fler unga mår sämre psykiskt, Danderyd är inget 
undantag. Därför tillför vi medel så att elevhälsan kan  
bli digital och möta de unga där de är – på nätet.

• Vi ökar valfriheten inom äldreomsorgen och säkerställer att 
den som önskar bo hemma trots omfattande omsorgsbehov 
också ska kunna göra det tryggt och säkert. 

• Vi får aldrig acceptera att en skenande kriminalitet blir det 
nya normala i Sverige. I Danderyd råder nolltolerans mot  
stök och otrygghet. Vi fortsätter satsa på tryggheten genom 
kamerabevakning, väktare och ungdomskoordinatorer.

• Danderyd ska alltjämt ska ligga i framkant inom klimat-  
och miljö, budgeten för nästa år säkerställer att vi gör det.

• Vi sänker skatten med 40 öre. Med vår sänkning har 
kommunen en buffert för svagare konjunktur, högre 
ränteläge och osäkerhet i prognoser kommande år; 
samtidigt som vi garanterar bibehållen kvalité i servicen.

Vi hoppas att du tycker att det är väldigt mycket som är bra i 
Danderyd, men också att det finns det som kan bli bättre. Att 
mycket är bra är ingen slump, det är resultatet av långvarig 
moderat politik.

En budget som  
är bra för Danderyd

MODERATERNA:

Hanna Bocander
 Kommunstyrelsens ordförande

Johanna Hornberger 
 Gruppledare kommunfullmäktige

MODERATERNA

Budgeten för 2022 har nu beslutats, läs 
vad de olika partierna tycker om den
PARTIERNAS SVAR PRESENTERAS UTIFRÅN MANDATFÖRDELNING

Poltikernas syn pa
Budget 2022
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Efter flera år av tuffa besparingar i kommunen anser Social-
demokraterna att det är dags att ge skolan, äldreomsorgen 
och kultur- och fritidsverksamheterna vettiga förutsättningar 
att ge våra medborgare en god service. Danderyds ekonomi 
är nu – efter tidigare vanskötsel – åter i balans och det är för 
oss obegripligt att majoriteten då fortsätter att spara på och 
lägga ner verksamheter som är så viktiga för våra barn, 
ungdomar och äldre. 

VI VILL GÖRA TVÄRTOM OCH SATSA PÅ VÅRA INVÅNARE  
I vår skuggbudget vill vi bland annat göra kvalitetshöjande 
insatser inom äldreomsorg och hemtjänst, göra extra sats-
ningar på aktiviteter för äldre för att bryta ofrivillig isolering 
och stillasittande, ge våra skolor ekonomiska förutsättningar 
att anställa fler lärare och fritidspedagoger, återöppna den 
uppskattade fritidsgården Pavven, intensifiera arbetet med 
att bryta alkohol- och droganvändandet bland Danderyds 
unga, erbjuda gratis broddar för alla över 75 år, dubbla 
majoritetens satsning på sommarjobb – en viktig första 
språngbräda ut i arbetslivet, införa en 0-taxa i kulturskolan, 
stärka underhållet av kommunala fastigheter och förbättra 
vägunderhållet. 

Vi vill också göra en rad framtidsinriktade investeringar, som 
byggande av fler kommunalt ägda hyresbostäder, äldreboen-
den och korttidsboenden, idrottsanläggningar samt göra en 
ordentlig översyn av kommunens befintliga fastigheter.

Socialdemokraterna föreslår i sin skuggbudget en  
oförändrad skattesats jämfört med 2021.

Danderyds unga och äldre 
är alltid högsta prioritet

SOCIALDEMOKRATERNA:

Jenny Akervall
Gruppledare

SOCIALDEMOKRATERNA

SVERIGEDEMOKRATERNA:

Det handlar om 
Danderydsbornas pengar
Sverigedemokraterna föreslår i sitt budgetförslag för 2022 en 
skattesats om 17:95 kr. Det innebär en skattesänkning om 
80 öre och ett rejält tillskott i Danderydsbornas plånböcker. 
Sverigedemokraternas budgetförslag innebär ett positivt 
resultat om drygt 85 mnkr. Det innebär ett budgeterat över-
skott på 4 %, vilket bedöms vara en rimlig nivå för budgetpe-
rioden, med tanke på planerade investeringsvolymer. Vi anser 
att majoritetens skattesats är för hög och att deras budgete-
rade överskott om drygt 7 % är för stort. Det finns ingen 
anledning att lägga pengar på hög.

För Sverigedemokraterna är det viktigt att aldrig plocka ut mer 
skatt än nödvändigt. Vilket i grund och botten handlar om att 
ha förståelse, och framför allt, respekt för vems pengarna är. 

Vi får aldrig glömma att det handlar om Danderydsbornas 
pengar, som har tjänats ihop genom hårt arbete.

TRYGGHET: Sverigedemokraterna väljer att skjuta till 1,5 mnkr 
extra till trygg- och säkerhetsenheten. Detta kan jämföras med 
den uppräkning som majoriteten gör på 0,1 mnkr, som är lägre 
än inflationseffekterna, dvs. i praktiken så minskar majoriteten 
trygghetsanslagen.

ÄLDREOMSORG: Sverigedemokraterna satsar 3,5 mnkr extra på 
en höjning av äldrepeng och hemtjänstcheck med ytterligare 1 % 
(dvs. totalt en ökning på 2 %). 

ÅTERBETALNINGSKRAV FÖR NYANLÄNDA: Genom att införa 
återbetalningskrav för nyanlända för det försörjningsstöd de får 
innan etableringsstöd betalas ut retroaktivt så kan besparingar på 
3 mnkr genomföras.

Christer Ernestal
Gruppledare

SVERIGEDEMOKRATERNA

Sista chansen  
- Tyck till om Danderyds 
   framtida översiktsplan!

I december påbörjas den så kallade gransk-
ningsperioden för Danderyds översiktsplan.  
Det innebär tredje och sista möjligheten att tycka 
till om inriktningen för kommunens framtida 
mark- och vattenanvändning innan kommunfull-
mäktige förväntas fatta beslut i maj 2022.

Hittills har drygt 1400 synpunkter inkommit från 
privatpersoner och drygt 40 från myndigheter 
och organisationer. 

Granskningsperioden pågår 4 december-13 februari, 
under förutsättning att kommunstyrelsen fattat 
beslut om granskning den 29 november. Under 
januari kommer det arrangeras ”öppna hus” med 
möjlighet att träffa representanter från kommunen. 

FÖR ATT TA DEL AV FÖRSLAGET TILL ÖVERSIKTSPLAN, 
LÄMNA SYNPUNKTER SAMT SE TID OCH PLATS FÖR 
MÖTENA, BESÖK DANDERYD.SE/OVERSIKTSPLAN

MILJÖPARTIET:

MP Danderyd prioriterar hållbarhet för Danderydsbornas bästa. 
Moderater, Liberaler och Kristdemokrater underfinansierar 
kärnverksamheterna för att kunna sänka skatten inför valet.

ETT DEMOKRATISKT HÅLLBART DANDERYD 
Inflytande är en demokratisk rättighet. Vi vill införa Medborgar- 
förslag så att Danderydsborna får komma till tals, inte bara 
vart 4:e år. Vi vill stärka rättigheterna för unga, äldre och 
funktionsnedsatta. Barnkonventionen är idag svensk lag, en 
barnkonsekvensanalys ska göras inför alla kommunala beslut 
som berör barn och unga.

ETT SOCIALT HÅLLBART DANDERYD
Misskötseln av ekonomin har lett till nedläggning av Svalnäs-
skolan, hemtjänst, Pavven och dagverksamheter för äldre. 
Tidigare års nedmontering av vård, omsorg, förskola, skola 
ska återställas. UNs underskott måste upphöra. Skolpengen 
ska täcka kostnaden för varje elev, det gör den inte idag. Vi 
vill ha en handlingsplan för anhörigvård. Skattesänkningens 
60 mnkr behövs i stället för att återställa kärnverksamheterna 
så att dessa bedrivs lagenligt. 

ETT EKOLOGISKT HÅLLBART DANDERYD
Vi vill ha en koldioxidbudget och minska klimatpåverkan med 
skarpa krav i upphandlingar. Våra vattendrag och sjöar har 
sämsta status, våtmarker och andra åtgärder saknas. Vi vill att 
förorenad mark ska riskklassas och saneras. Mikroplaster sprids 
från konstgräsplaner. Det globala 1,5-gradersmålet och Sveriges 
nettonollmål 2045 förutsätter att även Danderyd tar ansvar.

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

Hållbarhet för  
Danderydsbornas bästa

Carolin Robson
Gruppledare

MILJÖPARTIET

TANKAR OM BUDGET 2022

Snart dags att välja 
skola inför hösten!

Har du ett barn som ska börja i förskoleklass 
eller årskurs 7 till hösten? Då är det snart dags 
att välja skola!

Väljer skola gör du via vår e-tjänst. Någon gång 
mellan den 18 januari och den 14 februari 2022 
loggar du in i e-tjänsten med ditt bank-id och anger 
där vilken skola ditt barn önskar gå i i första, andra 
respektive tredje hand.

De flesta skolor bjuder in till öppet hus under januari. Då 
får du och ditt barn möjlighet att besöka skolorna, se er 
omkring i lokalerna och träffa några ur personalen. 

Mer information om hur du väljer skola inför hösten 
skickas till dig som berörs via mejl, i mitten på januari.

ALLT DU BEHÖVER VETA HITTA DU HÄR:  
DANDERYD.SE/VALJASKOLA2022



14 15

MILJÖ

Danderyd påbörjar 
årliga mätningar 
av luftkvaliteten

Luften vid E18 mäts var tredje år 
via Luftvårdsförbundet. Eftersom 
luftkvaliteten är en prioriterad fråga 
för kommunen har Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden beslutat att 
komplettera med årliga mätningar.

Mätningarna kommer att genomföras 
på olika platser. En station placeras i 
närheten av E18 och en station kan 
flyttas runt för att mäta på andra platser 
i kommunen som behöver utredas. De 
kommer att påbörjas i slutet av året och 
genomföras av ett externt företag.  

Halterna av luftföroreningar kan variera 
över året. Exempelvis genererar dubb- 
däck mer partiklar än sommardäck.  
Om halterna av luftföroreningar 
överstiger gränsvärdena ska 
åtgärdsplaner tas fram.

SÅ GICK DET TILL: 

När Danderyd tog emot 
flyktingar från Afghanistan

- När vi fick en 
förfrågan från 
Migrationsverket om 
att hjälpa till att ta 
emot flyktingar med 
kort varsel kände vi 
att det var självklart 

att ställa upp, säger Anna Gezelius, 
gruppchef för integration på vuxen- 
avdelningen på socialförvaltningen. 

KOMPLICERAD INSATS
Migrationsverket informerade att ett 
flyg med 300 akutevakuerade afghaner 
skulle landa på Arlanda vid 10-tiden 
den 26 augusti. Polis, UD och sjuk-
vårdspersonal tog emot personerna i 
en separat hangar när de landade på 
Arlanda. Direkt när de landat fick de 
som behövde sjukvård och krisstöd. 

Flera av familjerna hade varit fast på 
flygplatsen i Kabul där situationen 
stundtals varit kaotisk i flera dagar 
innan de kom iväg.

- Det var ett stort arbete att hitta 
lägenheter med så kort varsel som 
matchade flyktingfamiljernas behov. 
Därefter åkte  personal ut till lägenhe-
terna för att montera möbler och 
iordningsställa dem för familjerna,  
säger Linnéa Sveide, samordnare för 
civilsamhället på socialförvaltningen.

Trots knapphändig information från 
Migrationsverket kunde integrations-
gruppen med hjälp från lokala före- 
ningar och privatpersoner förse de 
afghanska familjerna med lägenheter, 
möbler, extra kläder och kontaktfamiljer.

- Medarbetarna har gjort en 
otroligt fin insats med det 
akuta mottagandet av 
flyktingar från Afghanistan, 
säger Anna Gezelius. 

När talibanerna tog kontroll över Afghanistan i augusti i år behövde de lokalan-
ställda på svenska ambassaden och deras familjer akut skydd. Trots att majoriteten 
var kvinnor och barn, var även de  utsatta för dödshot av regimen.

”CIVILSAMHÄLLET VAR FANTASTISKT”
Volontärer från Röda korset åkte ut med 
kläder till flyktingarna eftersom dessa 
familjer nästan inte hade något med sig 
och det lilla de fick med sig hemifrån 
fick de slänga när de skulle på planet. 
Föreningen En utsträckt hand i Täby och 
Danderyd ordnade med sängar och 
andra möbler, leksaker och cyklar. 

De afghanska familjerna fick också 
kontaktfamiljer som kunde stötta dem 
på en gång. Lions skänkte 100 kr per 
person som flyktingarna kunde handla 
för på deras loppis. Barnen blev så 
glada när de släpptes lösa i ett rum  
fullt med leksaker och fick välja vilka 
leksaker de ville ha. 

- Civilsamhället var fantastiskt, som alltid, 
säger Linnéa Sveide. Vi såg ett uppsving 
av engagemang från hela civilsamhället, 
vi hade många som hörde av sig och frå- 
gade vad de kunde göra för att hjälpa till. 

Vi tackar alla för deras insats!

Nytt kulturmiljöprogram  
för Danderyds kommun
Danderyds kommun har ett rikt utbud av värdefulla kulturmiljöer  
som berättar om kommunens historia och utveckling. Det har nu blivit 
dags att uppdatera kommunens kunskapsunderlag och kartläggning 
av värdefulla kulturmiljöer, från forntid till modern tid.

Arbetet med att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram innebär att kommunens 
kulturmiljöer ska inventeras och beskrivas. Kulturhistoriska värden kommer 
identifieras och riktlinjer för hur kulturmiljöerna kan utvecklas och bevaras 
ska tas fram. Som en del av kulturmiljöprogrammet kommer även en 
arkitekturhistorisk stilguide tas fram. Stilguiden ska lyfta fram årsringarna  
i kommunens bebyggelse och beskriva olika arkitektoniska uttryck och 
tidstypiska karaktärsdrag.

Arbetet genomförs tillsammans med konsultföretaget WSP. I november 
påbörjade en grupp bebyggelseantikvarier att inventera och fotografera 
kulturmiljöerna i Enebyberg.

PÅ DANDERYD.SE/KULTURMILJOPROGRAM KAN DU LÄSA MER OM ARBETET

Danderyds kommun kommer i år ta emot 76 
personer med uppehållstillstånd från Migrations-
verket. De afghanska flyktingarna räknas som en 
del av dessa.

Mottagandet av akut 
skyddsbehövande 
afganer, augusti 2021.

13 DECEMBER
LYSER VI UPP 

KOMMUNEN MED 
MARSCHALLER

Psst. . .

Då får du gärna kontakta Catherine Berglund, som är anhörigkonsulent, demens-
samordnare och Silviasjuksköterska. Catherine leder samtal och kurser och ger stöd 
till personer med minnessvårigheter eller som har haft en stroke och deras anhöriga.  
Du kan delta så länge du önskar i anhöriggrupperna och utbyta erfarenheter 
med andra i samma situation. Träffarna är kostnadsfria och äger rum på lokalen på 
Edsviksvägen 1 D nb. Det går också att delta digitalt. Du kan också få stöd per 
telefon eller via ”walk and talk”, där du och Catherine tar en promenad och samtalar. 

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

DANDERYD.SE/ANHORIGSTOD        ANHORIGSTODIDANDERYD        ANHORIGSTODDANDERYD  
ANHÖRIGFÖRENINGEN I DANDERYD: ANHÖRIGDANDERYD.SE

Är du anhörig till en person med demens-
sjukdom/kognitiv sjukdom eller stroke?



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

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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Platserna 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 återvinningscen-
tral. 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 restav-
fall, vitvaror, tryckimpregnerat trä, asbest eller bildäck. På onsdagar är öppetti-
derna 16.30-19.30. På söndagar 11-14.

Anmal din mailadress pa

Tips

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

2021 /2022
Grusplanen mellan Lillkalmarvägen
och koloniträdgårdarna (3)
Pendelparkeringen vid
Mörbybadet (7)

Rosenvägens förskola,
parkeringen (10)

Långängsstrand, Käppalatunneln (1)

Grusplanen mellan Lillkalmarvägen
och koloniträdgårdarna (3)

Balderskolan, parkeringen  
med infart mot Vilans väg (8)

Enebybergs IP (6)

Stockhagens IP (4)

Vasaskolan, varumottagningen (2)

26/1

30/1

9/2

23/2

27/2

9/3

23/3

27/3

Du är välkommen att besöka oss på
Kontaktcenter i våra nya lokaler i
Mörby Centrum på plan 5, hiss 15.

Öppettider för besök och telefon:
Mån-fre kl 8-16.30
Avvikande öppettider under jul och nyår:
23 december kl 8-15, 24 december stängt, 
30 december kl 8-15, 31 december stängt, 
5 januari kl 8-15, 6 januari stängt.

15/12


