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Lyckad satsning på etablerade artister
fortsätter på Danderydsgården
Den 29 januari i år gav legendariska synthbandet Lustans
Lakejer med Johan Kinde i spetsen en exklusiv konsert för
125 lyckligt lottade fans på Danderydsgården. Vi ler fånigt
och hoppas på mer!
- Det var utsålt två veckor före spelningen, berättar Jonas
Thorell, kulturproducent för Danderyds kommun, som bokat konserten.
För de som följt LL sedan det tidiga 80-talet (inklusive
bandet själva), förvånade det att konserten gick av stapeln
en söndag kl 20.00, med sittande publik och utan alkoholförsäljning.
- Frukostspelning, kommenterade Kinde med sedvanlig
fingertoppskänsla för att samtidigt skämta om och upprätthålla myten om sig själv som dekadent dandy.
Nu väntar fler konserter med etablerade artister på Danderydsgården. Närmast Cornelis vs. Riedel, där Georg Riedel,
Sara Riedel och Nicolai Dunger tolkar mer okänd musik av
Cornelis Vreeswijk. 22 april äntrar den grammisnominerade
trion Danderydsgårdens scen, kompade av ett 7-mannaband.
Fortsättning på sidan 2

Uppdaterad
krisledningsplan
Vad gör vi om vi drabbas
av till exempel ett omfattande elavbrott, förorenat
dricksvatten eller en allvarlig olycka på E18?
Vem gör vad? Var samlas krisledningen? Hur
förbereder vi oss genom
övning och utbildning?
Hur informerar vi? Vilka
kan vi samverka med?

Nästa kommunfullmäktige
Sidan 2

Uppdatering av
kommunens
grafiska profil
Sidan 2

Flera verksamheter under
samma tak
Sidan 3

Dessa och ett antal andra
i sammanhanget relevanta frågor ger kommunens nya krisledningsplan
svar på.

Kultur och
evenemang

Du hittar krisledningsplanen på www.danderyd.se/
krisinformation

Sidan 5

Funktionen Tjänsteman
i beredskap har införts
under våren 2012. Detta
innebär att det alltid ska
vara möjligt för till exempel räddningstjänsten att
nå kommunen via denna
funktion.

Cornelis vs. Riedel: Nicolai Dunger, Sara Riedel och Georg Riedel

Ur innehållet:

Eventuella frågor besvaras av säkerhetschef Lars
Winberg, lars.winberg@
danderyd.se

Företagare i Danderyd! Medverka i en utställning vid
kungaparets besök den 6 september

Vid kungaparets besök i Danderyd finns möjlighet för kommunens företagare att visa
upp sina verksamheter på en mindre utställningsyta. Utställningen äger rum på Djursholms slottsgård där kungaparet kommer att passera på sin väg in till slottet vid lunchtid.
Anmäl ert intresse för att delta till e-post: jenny.pedersen@danderyd.se eller tel: 08568 912 61 senast den 5 april. Vi återkommer med besked om vilka företagare som kan
beredas plats senast den 15 maj.

Sidan 4

Kampanj mot
nätmobbning
Företagsmässan
2012, program
Sidan 5

Skräpplockardagar i Danderyd
Sidan 6

Minska din
energiförbrukning.

Utställning på Information Danderyd
Sidan 6

Kommunens
öppettider i påsk

Skärtorsdag den 5 april
håller kommunens växel
och förvaltningar öppet
från kl 8.00 till kl 14.00.

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se

DanderydsAktuellt

Lyckad satsning på etablerade artister

Kungörelse
Danderyds kommunfullmäktige

Fortsättning från sidan 1.

Nästa sammanträde äger rum den 16 april
kl 19.00 i Banérsalen på Djursholms slott.

Därefter väntar Weeping Willows 20 maj – Sveriges kanske
mest riktiga band som enligt gammal utsago får vuxna män
att gråta.

Fullmäktige sammanträder därefter följande dagar:
• 7 maj, kl 19.00, Djursholms slott
• 11 juni, kl 19.00, Djursholms slott
• 24 september, kl 19.00, Djursholms slott

Men varför söndagar?
- Det är helt enkelt så att om vi lägger konserterna på söndagar, tidigt på kvällen med sittande publik, så konkurrerar vi
inte med deras spelningar inne i stan, vilket bland annat gör
att vi vi får lite bättre priser, säger Jonas Thorell.
- Folk åker inte till Danderydsgården från innerstan för
att se sina favoritartister en söndag kl 20.00 på ett kommunalt kulturhus… De som bor i Danderyd däremot tycker att
det är ett privilegium att inte behöva åka in till stan, utan att
artisterna kommer till vår kommun.

Föredragningslista och vissa handlingar finns på Insyn på
www.danderyd.se. Kompletta handlingar finns på Kommunledningskontoret på Djursholms slott.
Allmänheten hälsas välkommen att närvara.
Mötena kan avlyssnas direkt och i efterhand via kommunens hemsida www.danderyd.se/webbradio

Axplock

aktuella ärenden

Vad händer i höst?
- Vi förhandlar med ett antal artister as we speak, men jag
vill helst inte beräta vilka än! Håll utkik på vår hemsida
www.danderyd.se/danderydsgarden och i DanderydsAktuellt så presenterar vi höstprogrammet framåt maj!

Kommunstyrelsen
20 februari 2012
§36

Reviderad avfallstaxa

Tekniska nämnden har 2011-11-23, § 110, beslutat att föreslå fullmäktige att anta ny avfallstaxa och samtidigt upphäva nu gällande taxa. Den nya taxan förslås gälla from 1
april 2012.

Sandsopning 2012

Skälen till föreslagen förändring är att avfallsverksamheten
visar ett ackumulerat överkott vilket ska återföras avfallskollektivet. Syftet är vidare att skapa incitament för hantering av avfall utifrån miljösynpunkt och att styra mot en
förbättrad arbetsmiljö för dem som arbetar med avfallshantering.

För mer detaljerad information vänligen kontakta Svevia
på telefon 08-568 912 90.

Normalt tar sandupptagningen ca 6 veckor att genomföra
och pågår ofta både kvällar och helger. Sandupptagningen kommer i år att vara genomförd till den 2 maj.

Uppdatering av kommunens
grafiska profil

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar tekniska nämndens förslag till ny
avfallstaxa, enligt nämndens beslut 2011-11-23, § 110.

Kommunen kommunicerar med sin omvärld på många
olika sätt. Därför är det viktigt att det i alla typer av information och i alla kanaler finns en enhetlig, lätt igenkännbar linje, en grafisk profil. Som ett led i detta arbete
kommer vi nu att göra en uppdatering och uppfräschning
av kommunens befintliga grafiska profil.

Ny transformatorstation i Anneberg

Svenska Kraftnät bygger en transformatorstation i Anneberg som ska kunna ta emot el från en ny 400 kV ledning
från Hagby i Upplands Väsby, den första delen av förbindelsen City Link. Transformatorstationen ska omvandla
el från den nya ledningen till spänningsnivån 220 kV.
Därefter överförs elen till transformatorstationen som ligger vid E18 via de ledningar som redan finns.
Stationen i Anneberg, som började byggas i januari
och förväntas bli klar under 2013, blir Svenska Kraftnäts
första designade station. Förslaget har tagits fram av arkitektfirman Sandell Sandberg.
Tillgängligheten på gång- och cykelvägen kommer inte
att påverkas av arbetena.
Stockholms Ström har en egen webbplats,
www.stockholmsstrom.net där du kan läsa mer om projektet. Där kan du också få löpande information om vad
som händer i Danderyd.

Under våren och försommaren kommer bl.a. kommunens
trycksaker att få ett delvis nytt grafiskt utseende. Även
vår nya hemsida, som lanseras i slutet av sommaren,
kommer att följa samma grafiska linje.
DanderydsAktuellt kommer att byta utseende. Men det
blir inga stora förändringar; DanderydsAktuellt kommer
fortfarande att se ut som DanderydsAktuellt. Tidningen
blir bara lite modernare, lite friskare i färgval och layout.
Vi i kommunen hoppas att på detta sätt bli än mer tydliga
som avsändare i all vår information.
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Flera verksamheter under samma tak på Edsviksvägen 1D
På Edsviksvägen 1D ligger två nyrenoverade lägenheter
vägg i vägg, där några av kommunens verksamheter numer finns lätt tillgängliga för besök.

anhöriggrupper, bland annat make/maka, föräldrar till barn
med diagnosen ADHD/ADD och anhöriga till missbrukare,
säger Catherine.

Anhörigföreningen

Karin Åkerlund är en av dem som ordnar medlemsträffar för
anhöriga till personer med olika handikapp/sjukdomar.
- Vi har ett nära samarbete med andra anhörigföreningar
och driver frågor för en bättre livssituation för dig som anhörig. Vi har en nära kontakt med anhörigkonsulterna som
har sitt kontor här, säger Karin.

Träfflokal för personer med psykisk
funktionsnedsättning

En öppen verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning öppnade i den andra lägenheten i februari.
Personalen, Anki Rydén och Agnes Engren, som utvecklat/
utvecklar verksamheten har också varit med och inrett tvårumslägenheten.
- Hit kan man komma och bara vara, läsa en tidning, spela
spel eller prata, säger Agnes. Andra populära aktiviteter är
promenader, mindfulness och matlagning. Idag står det frukost på schemat. Dörrklockan ringer i ett och flera personer
samlas i köket för att tillsammans göra i ordning frukost.
Anki och Agnes jobbar nu med att knyta kontakter för att
fler personer mellan 18 och 65 år ska hitta hit.
- Här är det en trevlig stämning och jättefint, säger en av
besökarna. Träfflokalen är öppen tisdag, onsdag och fredag.

Heminstruktör för syn- och hörselskadade
I ett av rummen i den ena lägenheten tar Liselott Andersson emot besök. Här kan du få råd och tips när det gäller
hanteringen av dina hör- och synhjälpmedel samt hjälp med
enklare problem. Liselott gör även hembesök.
- Det handlar ofta om enkla och snabba åtgärder som byte
av batterier, rengöring eller slangbyte på hörselapparater,
säger Liselott.

Fixaren

Martin Hall är anställd som brandman i Täby och hjälper
personer över 75 år med praktiska saker som att byta glödlampor, sätta upp gardiner och enklare reparationsarbeten.
- Mitt arbete är mycket uppskattat. Jag har alltid med mig
brandvarnare, batterier och mattejp i bilen när jag är ute på
hembesök. Mina insatser ska framförallt minska risken för
halk- och fallskador hos de äldre, säger Martin.

Anhörigstödet

Här arbetar två anhörigkonsulenter, Catherine E. Berglund
och Sol-Britt Österlund. De ger råd och stöd i olika anhörigfrågor och ordnar anhöriggrupper. -Vi har många olika

Så här kommer du i kontakt med oss
Heminstruktör för syn- och hörselskadade

Liselott Andersson

tel. 568 911 39

Fixaren

Martin Hall

tel. 568 911 37 (måndag-torsdag)

Anhörigstödet

Catherine E. Berglund och Sol-Britt Österlund

e-post anhorigstodet@danderyd.se

Anhörigföreningen

Karin Åkerlund

mobil 0706-79 72 35

Träfflokal för personer med
psykisk funktionsnedsättning

Anki Rydén

tel 568 911 18 eller
e-post anki.ryden@danderyd.se
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Kultur och evenemang 22/3-22/4
• 10/3-25/5

Danderyds vårsalong i
Församlingens hus med
konstnärer från Danderyd.
Angantyrvägen 39. Öppet:
Mån-fre. 9.00-16.00. Arr.
Svenska kyrkan i Danderyd.

• 24/3-18/4

Nya bilder med antik
kamera från den mystiska
värmländska skogen. AnnaKarin Lilleengen. Stocksunds bibliotek.

• 26/3-14/4

Nära vatten – en fortsättning. Olle Broström ställer
ut på Djursholms bibliotek.

• 27/3 kl 10.00

Sagan om Moder Svea med
Christer Arnells Musikteater. Barn 40:-, vuxna gratis.
Plats Danderydsgården. Biljetter: 08-34 31 31, info@
christerarnell.se, www.christerarnell.se

• Ons. 28/3 kl 14-15.30

Afternoon tea. Från andlig
visa till operett och opera. Per
Filip, operasångare. Anders
Ölund ackompanjerar. Kevinge värdshus, Edsviksv. 1A.
Inträde 40:- (inkl. förtäring).

• Tors. 29/3 kl 19.00

Svinalängorna. Danderyds
filmstudio visar film på Danderyds gymnasium. Medlemsavgift. www.danderydsfilmstudio.se

• 30/3-1/4 & 6-7/4
kl 12-16

Båtsmanstorpet i Danderydsberg välkomnar till
tradition och trevnad med
sedvanliga aktiviteter. Enebybergsv. 3. 0705-20 29 82.

• Fre 30/3 kl 13.30

• Tors. 12/4 kl. 14.00

Berättarhörna. Minnen
från ett långt liv i Stocksund. Idalagården. Kaffe
med dopp. Arr. Amorina.

Välkomna till Djursholms
kapell för en stunds ”Lyzzna” med Ingemar von
Heijne.

• Lör. 31/3 kl 12.00

• Lör. 14/4 kl 11-12

Inger Ström-Billing berättar om sin biografi om Ebba
Grip. Stocksunds bibliotek.
Arr. Stocksundsbibliotekets
vänner.

Sällskapet Amorina håller
öppet arkiv. Stockholmsvägen 45, Stocksund.

• Lör. 14/4 kl 12-12.30

Sagostund på Danderyds
bibliotek. Sagomormor hälsar välkommen.

• Lör. 7/4 kl 18.00

Opera på Danderydsgården. Manon av Massenet.
Entré 250:- (inkl. värdecheck i vår servering). För
biljetter: e-post: jonas.thorell@danderyd.se)

• Lör. 14/4 kl 19.00

Opera på Danderydsgården. La Traviata av Verdi.
Entré 250:- (inkl. värdecheck i vår servering). För
biljetter: e-post: jonas.thorell@danderyd.se)

• 10-28/4

Sabina Kadiyska visar
tavlor i olja. Danderyds
bibliotek.

• Sön 15/4 kl 10-13

Vårfagning. Vi gör vårfint
och räfsar ängen vid Tyrvägen/Ösbyvägen norr om
Ekebysjön. Tag med räfsa,
kikare och något till fikapausen. Barnvänligt. Info:
Kersti H. tel: 0707-12 28 23.

• Ons. 11/4 kl 14-15.30

Afternoon tea. En sund
själ i en sund kropp. Museipedagog Dimitra Polidis
berättar om kläder, utseende
och hälsa under antiken.
Kevinge värdshus, Edsviksv.
1A. Inträde 40:- (inkl. förtäring).

• Mån. 16/4 kl 19.30

Strindberg - författare,
dramatiker och konstnär.
Lars Dahlbäck, litteraturhistoriker och docent vid
Stockholms universitet ger
en skildring av Strindbergs
konstnärskap. Medl. bilj.
5/4 kl.11.00. Icke medl. bilj
fr.om. 11/4. Djursholms
bibliotek. Arr. Djursholmsbibliotekets vänner.

• Tors 12/4 kl 13.30-15

Idalaträffen. Fredrik Hesselgren, präst, berättar om
sjukhuskyrkans arbete på
Danderyds sjukhus. Idalagården. Stocksunds centrum.

• Tors 12/4 kl 9.30

Dockteatern Tittut spelar
Pimpa - den lilla hunden
med röda prickar Ålder
2-6 år. Biljetter 40:- barn,
förbokas på tel: 568 911 90.
Danderyds bibliotek.

• Ons. 18/4 kl 14-15.30

Afternoon tea. En tenors
favoriter, från visa till opera.
Operasångaren Peter Nygren
sjunger och berättar. Piano:
Anders Ölund. Kevinge

värdshus, Edsviksv. 1A. Inträde 40:- (inkl. förtäring).

• Tors. 19/4 kl 10.00

Lilla Robot och livets rytm
med Dockteaterkollektivet.
Livsbejakande och fartfylld
minimusikal om vänskap.
Ålder 3-6 år. Biljetter 40:barn, förbokas på tel: 568
911 96. Enebybergs bibliotek.

• Tors. 19/4 kl 19.00

The Housemaid. Danderyds filmstudio visar film
på Danderyds gymnasium.
Medlemsavgift. www.danderydsfilmstudio.se

• Lör 21/4 kl 15.00

Tesalong Amorina. Trädgårdar i Stocksund. Marie
Hafström, Marika Lönnroth
och Helen Werner berättar
och visar bilder. Stocksunds
bibliotek.

• Sön 22/4 kl 13.00

Bronxloppet. 5 km motionslopp med start och mål
på Enebybergs IP. Endast
föranmälan senast den 10
april till bronxloppet@
hotmail.com. Info: www.
itfeelsgood.devote.se

• Sön. 22/4 kl 19.00

Bara Bach. Konsert i Danderyds kyrka med Danderyds kyrkas kammarkör och
Kammarorkester. Dirigent:
Erna Scherwin. Fri entré.

• Sön. 22/4 kl 20.00

Cornelis vs. Riedel. Georg
Riedel presenterar nya
tonsättningar av Cornelis
Vreeswijk. Med bl.a Nicolai
Dunger och Sarah Riedel.
Plats Danderydsgården.
Biljetter www.ticnet.se

Närmare upplysningar hos respektive arrangör. Reservation för eventuella ändringar.
Dessa och ännu fler evenemang på www.danderyd.se/kulturkalendern
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Danderyds fritidsgårdar arrangerar...

vill vi ha just din tanke, din oro,
din fråga. Skicka in din fråga
till jonas.jonsson@danderyd.se
eller www.pavven.se/fraga.

Kampanj mot
nätmobbning

Seminariet är
uppdelat i tre delar

Enligt datainspektionens rapport Ungdomar och integritet
2011 har 56% av ungdomar mellan 15 - 18 år någon gång
blivit kränkta på nätet, 23 % upplever att de har blivit sextrakasserade och nära hälften har blivit utsatta för facerape
(facerape betyder att ens facebook-konto blir kapat och
manipulerat av någon annan).

•

•

Vad gör unga på nätet?

Därför utbildar nu Danderyds fritidsgårdar tillsammans
med VRG Djursholm och Ungt Fokus föräldrar och elever
i mellanstadiet i ämnet Vad gör unga på nätet. Med denna
satsning hoppas vi på att minska klyftan mellan ungdomar
och föräldrar samt öka kunskapen och medvetenheten i
ämnet.

•

Välj dag

Delta i vårt seminarium!

Torsdag 22 mars 14.30 på Djursholms slott
Torsdag 22 mars 18.30 på Vasaskolan
Tisdag 27 mars 18.30 på Brageskolan.

Som ett led vårt samarbete kommer vi att hålla ett ambulerade seminarium, Turisternas klagan och de inföddas
vardag, som handlar om vad ungdomar gör på nätet och
vilken roll föräldrar, skolor och fritidsgårdar har i denna
fråga. Kvällen är deltagarstyrd, vilket betyder att du som
lyssnare är med och styr över seminariets innehåll. Därför

företagsmässan

Den första delen leds av ungdomar från VRG Djursholm
som berättar om sitt användande, sina farhågor och sina
tankar om internet.
Del två leds av Jonas Jonsson, fritidsledare på Pavven,
Danderyds fritidsgårdar. Fokus ligger på fakta och
myter om sociala medier och krocken mellan barn och
vuxna i en alltmer digitaliserad värld.
Den tredje delen bygger på er medverkan och era frågor. En ungdomspanel kommer att finnas på plats för
frågor och funderingar.

Välkomna!

Företagsmässan i Mörby centrum 29 mars 2012
Program på scenen
10:00

Mässan öppnar

14:00

Underhållning

10:05

Mässans arrangörer hälsar välkommen

14:30

Blivande företagare - demonstration

10:30

Underhållning

15:00

Kommunens anhörighetsstöd presenteras av

11:00

Mässan invigs av Olle Reichenberg,

Katrin Hernbäck och Catherine Berglund

kommunstyrelsens ordförande

16:00

Underhållning

Tekniska kontoret presenteras av

16:30

Ung företagsamhet, vår framtid

Lars Eliasson, teknisk direktör

17:00

Underhållning

12:00

Underhållning

18:00

Mässan avslutas

12:30

Ung företagsamhet, vår framtid

19:00

Butikerna stänger

13:00

Underhållning

13:30

Miljö- och stadsbyggnad presenteras av

11:30

Douglas Lindström, miljö- och stadsbygg-

Välkomna!

nadschef och Jamal Esfahani, stadsarkitekt

För mer information www.foretagsmassandanderyd.se
Företagsmässan är ett samprojekt av

Företagarna Danderyd - Danderyds Kommun - Handelskammaren Danderyd
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Gruppförsändelse till hushållen
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Öppet cafe för anhörigvårdare
första torsdagen i varje månad kl 1314.30 i Information Danderyd i Mörby
centrum.

Samtalsgruppen för
anhöriga till missbrukare

träffas onsdag den 4 april kl 17-19.
Plats: Anhörigstödets lokal, Edsviksvägen
1D, nb.

Skräpplockardagar i Danderyd

Säg nej till skräpet.
Delta med oss i
Skräpplockardagarna.
Skräpplockardagarna är Sveriges största
manifestation mot nedskräpningen. I år är
det vecka 17 (23-29 april) som är den centrala
veckan.

Minska din energiförbrukning!

Alla är välkomna i Skräpplockardagarna, men
den stora majoriteten utgörs just nu av barn,
elever och pedagoger från förskolor och skolor.
Företag är också med där anställda går ut och
plockar skräp en stund. Bostadsbolag, vägföreningar, politiska förbund, scouter, centrumföreningar och kommunala förvaltningar finns också
med bland deltagarna. Alla deltar utifrån sina
förutsättningar.

Här kan du få energispartips som kan hjälpa dig att
minska både din elräkning och din energiförbrukning. I
utställningen visas också olika alternativ till glödlampor
såsom LED-lampor och lågenergilampor.

Utställning av Danderyds kommuns energi- och
klimatrådgivning på Information Danderyd,
Mörby Centrum, plan 4.

www.hsr.se/skrapplockardagar

Utställningen pågår t.o.m. fredagen den 31:a mars

2011 deltog 28 enheter från Danderyds kommun
med sammanlagt 3047 deltagare!

Varmt välkommen
önskar Energi- och klimatrådgivningen
i Danderyds kommun.

Anmälan sker under mars månad på

kräpet.
ss
ardagarna.

www.skrapplockardagarna.se och
materialet levereras vecka 15. Därefter kan man
själv arrangera sitt skräpplockarevent.

Spela fotboll på påsk- och sommarlovet!

Alla barn födda mellan 1998-2005 är välkomna att anmäla sig till fotbollsläger på Enebybergs IP!
I år anordnas läger under tre olika veckor: påsklovet
vecka 15, samt de två första veckorna på sommarlovet,
veckorna 25 och 26. Anmälan görs på http://www.eiffotbollsskola.se/ eller kontakta kansliet på telefonnummer 758 21 20.
Vecka 18 startar vår populära Fotbollslekis för alla barn
födda 2006-2007. Se www.eif.nu för mer information.

Skräpplockardagarna arrangeras av stiftelsen
Håll Sverige Rent!

plockardagar

ärks llit jen gäS
sso dem atleD
drakcolppärkS i

colpparks/es.rsh.www
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Den varma årstiden står för dörren.
Är det inte just nu du önskar komma i form?
Vad väntar du på? Bestäm dig. Börja simma!
Hos oss har vi något för alla stora som små.

Alzheimer café

Torsdag 12/4 kl 18 - 20 i Villa Svalnäs, Blomsterfonden,
Svalnäs allé 4B, Djursholm. Röda Korset Djursholmskretsen i samarbete med Alzheimerföreningen och
Blomsterfonden. Anmälan 555 94 500.

Nästa nummer av DanderydsAktuellt
kommer den 12 april.
Manusstopp den 23 mars.
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