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Varmt välkommen 
till Danderyd!
Jag vill önska dig varmt välkommen till 
Danderyd! Jag hoppas att du ska finna dig 
väl till rätta här!

Danderyds kommun bildades 1971 och 
består av fyra kommundelar; Danderyd, 
Djursholm, Enebyberg och Stocksund. I 
kommundelen Danderyd finns Mörby cen-
trum, som är vårt kommersiella centrum och 
knutpunkt för kollektivtrafiken. I de tre an-
dra kommundelarna finns mindre torg som 
erbjuder närservice med bland annat livs-
medelsbutiker. Det omfattande kultur- och 
nöjeslivet inne i Stockholm är inte längre 
bort än 15 minuters resa med tunnelbanan.

Danderyd har mycket att erbjuda. Här 
är det alltid nära till vacker natur och grö-
nområden. Rinkebyskogen och Altorpssko-
gen bjuder på såväl härliga naturupplevelser 
som möjlighet att motionera. Ekebysjön och 
Nora träsk lockar till sig fågelentusiaster. Vår 
långa strandlinje är ett uppskattat prome-
nad- och cykelstråk. Vintertid finns det fina 
skidspår på exempelvis Djursholms golfbana 
och isarna plogas för skridskoåkning.

Danderyd är bland de kommuner i Sve-
rige som har lägst kommunalskatt. Vi vill in-
te ta ut mer i skatt än vad som är nödvändigt 
för den kommunala kärnverksamheten. Än-
då har vi en väl utbyggd kommunal service 
och hög kvalitet i våra välfärdstjänster. Här 
finns möjlighet att välja mellan olika peda-
gogiker och profiler inom barnomsorg, skola 
och äldreomsorg. De kommunala verksam-
heterna kompletteras av en mängd fristå-
ende utförare, vilket ger en stor bredd och 
variation. Vid jämförelser mellan Sveriges 
kommuner brukar Danderyd hamna i topp 
då det gäller skolornas kvalitet och elevernas 
prestationer. Det är ett resultat av många års 
målmedvetet arbete, där barns och ungdo-
mars utbildning särskilt prioriterats. 

I Danderyd finns ett mycket starkt ci-
vilsamhälle, med ett stort antal föreningar, 
organisationer samt kyrkor och samfund. 
Engagemanget är påtagligt och aktiviteter-
na är många. Det finns till exempel många 
idrottsföreningar, vilka samlar en stor del 
av Danderyds barn och ungdomar, och en 
hembygdsförening i varje kommundel. För 

de barn och ungdomar som är intresserade 
av musik, dans och teater finns Danderyds 
kulturskola, men också fristående musiksko-
lor. Det finns bibliotek och idrottsplatser i 
alla fyra kommundelar.

Kontakten med dig som kommuninvå-
nare är viktig för oss förtroendevalda och alla 
som arbetar i kommunen. Hör gärna av dig 
med frågor och synpunkter, till exempel via 
vår hemsida www.danderyd.se. Några gång-
er per år får du kommunens tidning Dan-
derydsaktuellt hem i brevlådan. Där kan du 
läsa om vad som är aktuellt i Danderyd och 
även ta del av föreningslivets omfattande 
programverksamhet. Du är också hjärtligt 
välkommen att besöka kommunens infor-
mationslokal, Information Danderyd. Den 
hittar du i Mörby centrum. Där kan du få 
svar på de flesta frågor som rör kommunal 
service, myndighetskontakter, hjälp med 
blanketter och allehanda information.

Jag vill än en gång hälsa dig varmt väl-
kommen till Danderyd! Jag hoppas att du 
ska trivas!

Olle Reichenberg
kommunstyrelsens ordförande, 
kommunalråd (M)
telefon: 08-568 910 10
e-post: olle.reichenberg@danderyd.se

Vill du veta mer om Danderyd?

Beslut och protokoll
Vill du ta del av handlingar och protokoll 
från kommunfullmäktige, kommunstyrelse 
och nämnder, når du dessa via danderyd.se 
där förutom protokoll tillkännagivanden och 
kungörelser publiceras. 

Gå in på Beslut och protokoll på  
www.danderyd.se, för att nå tjänsten. 

Påverka – lämna förslag och syn-
punkter, ställ frågor och gör felanmälan
Från startsidan www.danderyd.se kan du nå 
kommunens e-tjänster. Där kan du lämna 
förslag och synpunkter, tycka till om olika 
verksamheter och göra felanmälan. 

DanderydsAktuellt
Vår kommuntidning DanderydsAktuellt 
skickas ut åtta gånger per år till alla hushåll 
och tusen företag och ges ut av kommunens 
kommunikationsavdelning. 

Biblioteken
På biblioteken finns informa-
tionsmaterial, kartor, broschyrer 
och en mängd olika böcker som 
handlar om Danderyds historia och nutid.  

Kartor och turistbroschyr
En gratis turistkarta finnas att hämta på In-
formation Danderyd, på Djursholms slott 
och på  biblioteken. 

Varmt välkommen att kontakta Danderyds kommun! 

www.danderyd.se
På kommunens webbplats danderyd.se hittar du enkelt information om kommunal service och kan 
utföra ärenden genom e-tjänster vilken tid på dygnet det än passar dig. Du kan välja förskola eller 
skola åt dina barn, ansöka om parkeringstillstånd eller söka lediga jobb och mycket annat. Du når 
också olika bibliotekstjänster. Med hjälp av evenemangskalendern På gång får du överblick av vad 
som händer i din nya hemkommun. Du kan också ställa frågor, lämna synpunkter till kommunen, 
göra felanmälan och ta del av beslut och protokoll. Via våra webbsändningar kan du följa kom-
munfullmäktiges sammanträden och ta del av ärendehandlingar. Varje sammanträde sänds direkt 
och det går också att lyssna efteråt. Följa också gärna Danderyds kommun också på Facebook och 
Instagram för senaste nytt.

Foto: Peter Knutson Information Danderyd
Här kan du få svar på frågor om bland annat 
bygglov- och detaljplaner, barnomsorg, för-
skola- och skola, äldreomsorg, kultur- och fri-
tidsaktiviteter. Du kan lämna synpunkter och 
se planutställningar. Dessutom finns broschy-
rer om kommunens verksamheter, blanketter 
och kartor. Här kan du också låna dator för 
att göra kortare ärenden. 

Varje tisdag och torsdag mellan klockan 
14.00-16.00 finns bygglovhandläggare på 
plats för att besvara enklare bygglovsrelaterade 

frågor samt ge råd till dig som står i begrepp 
att söka bygglov. Du kan också snabbt och 
enkelt ta del av arkiverade bygglovsritningar, 
detaljplaner samt fastighetsinformation i en 
besökdator. Ladda ner handlingarna på en 
USB-sticka eller maila dem via en webbmail. 

Ordinarie öppettider måndag 8–19, 
tisdag- fredag 8–17, lördag 11–15. 

För information om avvikande öppettider 
se www.danderyd.se

Välkommen att besöka oss!

Webben
På www.danderyd.se kan du på ett enkelt 
sätt via våra e-tjänster bland annat ställa frå-
gor, lämna synpunkter, anmäla fel och bris-
ter och ansöka om parkeringstillstånd.  

Telefon
Du är välkommen att ringa 08-568 910 00. 

Besök
Du kan också besöka kommunens service-
center Information Danderyd på butiksplanet 
i Mörby centrum för personlig kontakt. 

Som nyinflyttad har du fått tidningen 
med posten, dina adressuppgifter har vi 
hämtat från SPAR. Vill du veta hur vi 
hanterar dina personuppgifter hittar du 
denna information i vår integritetspolicy 
som finns på  
www.storstadspress.se/dataskydd
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Blomstrande näringsliv och handel

Störst arbetsgivare är Danderyds sjukhus med cirka 5 000 anställda 
och därefter kommer kommunen på cirka 1 700. De privata företa-
gen är främst inom tjänstesektorn med många enmansföretag men 
även större kunskapsintensiva framtidsverksamheter finns inom ex-
empelvis elektronik och forskning. De flesta företagen är belägna i 
ett stråk på ömse sidor om E18 med bra tillgänglighet och kom-
munikationer där ytterligare utvecklingsplaner finns för bostäder, 
arbets- och handelsplatser.

 
Förnyelse av Mörby centrum och Centrala Danderyd
I samråd med Mörby centrumägaren Skandiafastigheter pågår om-
byggnation av Mörby centrum. Detta förbättrar det lokala näringsli-
vet med fler företagslokaler och butiker med förbättrade torg, trafik- 
och parkeringslösningar. 

Aktivt nätverk med lokala näringslivet
Danderyds kommun är av företagarna en av de högst rankade kom-
munerna i Sverige vad gäller näringslivsservice. Företagarnas kom-
munservice förstärks löpande med bra e-tjänster på kommunens 
hemsida, frukostmöten och nätverksdialog. Danderyd samverkar 
även aktivt i regionala näringslivsfrågor inom ramen för Stockholm 
Nordost, ett samarbete mellan Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallen-
tuna, Vaxholm och Österåker.

 
Hjälp att starta eget
Kommunens nyföretagarcentrum erbjuder kostnadsfri och konfi-
dentiell rådgivning för dig som funderar på att bli företagare.

Mer om kommunens näringslivsarbete finner du på  
www.danderyd.se/naringsliv

Danderyds kommun har ett mycket omfattande näringsliv med över 19 000 
arbetstillfällen i ett strategiskt läge i länet och med bra kommunikationer. 

Utvecklingsprojekt i Danderyd

Mörby centrum
Utbyggnaden av Mörby centrum pågår för fullt. När 
utbyggnaden förväntas vara klar 2020 har köpcentrum-
et utökats till dubbla storleken. 

Nytt badhus
Ett nytt badhus planeras vid Mörbyleden, i närheten av 
Fribergaskolan. 

Nya skola och nya skolbyggnader
Kevingeskolan kommer att rivas och ersättas med en ny 
större skola med plats för cirka 700 elever. 

Lättare att återbruka på hemmaplan
En ny returpark planeras vid golfanläggningen längs 
Enebybergsvägen. I en returpark finns både den van-
liga återvinningscentralen för materialåtervinning, men 
också möjlighet att lämna saker till återbruk och köpa 
återbrukade saker.

Bostäder på flera platser
Cirka 400 nya bostäder kommer att börjas byggas vid 
östra Mörbylund, cirka 60 bostäder planeras vid Nora 
torg och cirka 200 bostäder, varav 100-150 student-
bostäder planeras vid Gamla Landsvägen. Ett område 
i närheten av Mörby centrum (Vågen och Svärdet) har 
pekats ut som ett nytt utredningsområde där det kan 
bli aktuellt att bygga fler bostäder. 

Studentbostäder och radhus planeras i närheten av 
Enebyängens handelsområde. LSS-bostäder, bostäder 
för personer med särskilda behov, planeras på ett par 
platser i Djursholm och i centrala Danderyd.

Handelsplats vid Eneby Torg. 

Danderyds 
utveckling

De kommande åren kommer flera 
spännande utvecklingsprojekt att ge-
nomföras i Danderyd. En utredning 
om att eventuellt tunnelförlägga E18 
pågår. Nya bostäder, nytt badhus, en 
returpark och en ny Kevingeskola är 
andra exempel på vad som planeras. 
Här presenteras ett urval av projekten.

Om E18 förläggs i tunnel kan miljön förbättras  
och nya bostäder byggas

E18 genom Danderyd är en av Sveriges mest trafikerade vägar. Tra-
fiken gör att halterna av skadliga partiklar är höga längs vägen och 
bullret är omfattande.

Kommunstyrelsen har beslutat att ta fram en strukturplan för 
centrala Danderyd; dels för en tunnel genom hela kommunen, dels 
för ett noll alternativ, som innebär att det inte byggs någon tunnel. 
Däremot skulle andra åtgärder behöva göras för att minska buller och 
partikelhalter vid E18.

På www.danderyd.se/detaljplan kan du se vad som planeras i närheten 
av dig och ta del av tidplaner för varje projekt. Här kan du också läsa 
om hur du kan vara med och påverka.
• För mer information om E18-utredningen och centrala Danderyd, 

se www.danderyd.se/centraladanderyd
• För mer information av Mörby centrumutbyggnaden, se Skandia 

Fastigheters webbplats www.danderydsc.se

Mer information

Illustration över hur 
det skulle kunna se 
ut om E18 förläggs i 
tunnel.  Illustrationer Sydväst arkitektur och landskap och Rundquist arkitekter.
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1:e vice ordf. fullmäktige 
Lena Ringstedt (C)

2:e vice ordf. fullmäktige
Lars-Gunnar Wallin (L)

Ordf. fullmäktige
Boris von Uexküll (M)

Ordf. fastighetsnämnden 
Torsten Sjögren (M)

Ordf. Kultur- och fritidsnämnden 
Johanna Hornberger (M)

Ordf. Socialnämnden 
Carina Erlandsson (M)

Ord. Miljö- och hälsoskydds-
nämnden Anders Bergstrand (M)

1:e vice ordf. kommunstyrelsen 
Bengt Sylvan (L)

2:e vice ordf. kommunstyrelsen 
Siv Sahlström (C)

Ordf. Utbildningsnämnden 
Monica Renstig (L)

Ordf. Tekniska nämnden 
Bengt Sylvan (L)

Ordf. Överförmyndarnämnden 
Lennart Waldenström (M)

Ordf. kommunstyrelsen
Olle Reichenberg (M)

Ordf. Byggnadsnämnden 
Isabella Hökmark (M)

Mål för Danderyds kommun
Kommunfullmäktige har antagit åtta övergri-
pande mål för Danderyds kommun:
• Danderyd ska vara en bra och attraktiv kom-
mun att bo och verka i
• Danderyd ska erbjuda sina invånare stor val-
frihet i den kommunala servicen utifrån indivi-
dens önskemål och förutsättningar
• Danderydsborna ska erbjudas en bra och att-
raktiv service
• God ekonomisk hushållning ska vara en väg-
ledande princip för all kommunal verksamhet
• Kommunen ska ge goda förutsättningar för 
ett varierat utbud av fritids- och kulturliv
• Företag verksamma i kommunen ska erbjudas 
ett gott näringslivsklimat
• Kommunen ska ha låg kommunalskatt
• Danderyd ska ha en god och hälsosam miljö 
samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling.

Kommunfullmäktige
är kommunens ”riksdag” och det högsta be-
slutande organet. Fullmäktige, som har 45  
ledamöter, beslutar om budget, kommunalskatt 
och andra större övergripande frågor. Samman-
trädena är öppna för allmänheten och hålls en 
gång i månaden på Djursholms slott. Mötena 
kan avlyssnas direkt och i efterhand via kom-
munens hemsida www.danderyd.se

Mandatfördelning 2014-2018:
Moderata samlingspartiet 19
Liberalerna   8
Centerpartiet  8
Socialdemokraterna  3
Kristdemokraterna  3
Miljöpartiet  3
Sverigedemokraterna  1

Kommunstyrelsen
är Danderyds ”regering” och består av 13 leda-
möter. Kommunstyrelsen bereder de ärenden 
fullmäktige ska besluta om. I vissa frågor fattar 

kommunstyrelsen egna beslut. Kommunsty-
relsens ordförande är också kommunalråd på  
heltid.

Kommunledningskontor
Kommunens centrala förvaltning är organise-
rad i ett kommunledningskontor under kom-
mundirektören. Kommundirektören och de 
närmaste tjänstemännen förbereder alla ären-
den till kommunstyrelsen och till fullmäktige. 
På kommunledningskontoret finns kansli samt 
avdelningar för ekonomi och verksamhetsstyr-
ning, HR och löner, kommunikation, plan- och 
exploatering samt digitalisering och utveckling.

För granskning av hela den kommunala or-
ganisationen svarar kommunens revisorer, som 
ska bedöma om de olika verksamheterna lever 
upp till fullmäktiges mål och riktlinjer samt om 
verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt till-
fredsställande sätt.

Nämnder och förvaltningar
Innan ett ärende kommer till kommunstyrelsen 
och fullmäktige har det oftast behandlats i nå-
gon av facknämnderna. Nämnderna har egna 
förvaltningar som förbereder frågor och genom-
för beslut. Nämndernas ledamöter är förtroen-
devalda och utses av Kommunfullmäktige. 

Nämnder 
Byggnadsnämnd
Fastighetsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Produktionsstyrelse
Socialnämnd
Teknisk nämnd
Utbildningsnämnd
Överförmyndarnämnd

Förvaltningar
Kommunens förvaltningar är belägna både på 
Djursholms slott och i Mörby Centrum. På 

Djursholms slott finns Kommunledningskon-
toret, Bildnings- och omsorgsförvaltningen och 
Överförmyndarnämnden. I Mörby centrum 
finns Plan- och exploateringsavdelningen, So-
cialkontoret, Miljö- och stadsbyggnadskontoret 
och Tekniska kontoret. Där finns också kom-
munens servicecenter Information Danderyd.

Danderyds kommun
Kontaktuppgifter: 
www.danderyd.se
Växel: 08 568 910 00 till kommunens samtliga 
förvaltningar. 

Danderyds kommun har en ny vision
– Danderyd ska vara Sveriges bästa kommun att bo, leva och verka i.
Här möter vi invånarnas behov genom hela livet. Vi kombinerar den moderna 
trädgårdsstaden med en hållbar stadsmiljö. Kommunens utveckling kännetecknas 
av engagemang och delaktighet. Visionen ger inspiration och vägledning i våra 
spännande uppdrag i kommunen.

Så styrs Danderyd

Välkommen  
till Danderyd  

kommun



5

Danderyd i siffror
Folkmängd 1 jan. 2018 32.890 personer
Danderydsbor med arbete i Danderyd ca 3.600
Danderydsbor som pendlar från Danderyd ca 11.200
Inpendlande yrkesarbetande ca 15.000

Medelinkomst 2017 544.600 kr
Män 697.000 kr
Kvinnor 405.900 kr

Källa: Statistiska centralbyrån/Statistikdatabasen

Danderyds yta 28 km2

Skatt 2017
Kommun 17:35
Landsting 12:08
Församlings- och stiftsavgift 00:70
Begravningsavgift 00:24
Totalt 30:38

För icke medlem i svenska kyrkan  29:68

Kommunens ekonomi

Då kan också beslut fattas om satsningar, pri-
oriteringar, rationaliseringar och specifika upp-
drag för kommande år. Budgetbeslutet har fö-
regåtts av ett omfattande budgetarbete  i kom-
munens förvaltningar och politiska nämnder. 

Kommunen ansvarar dels för obligatoriska 
verksamheter såsom barnomsorg, grundskola 
samt stöd och boenden för äldre och funktions-
hindrade. Bland kommunens frivilliga åtagand-
en ingår exempelvis kultur- och fritidsaktiviteter.

Under löpande år är det många faktorer 
som kan påverka kommunens ekonomi. Ef-
terfrågan på barnomsorg, skola och äldreom-
sorg är exempel på områden som kan variera 
beroende på behoven hos danderydsborna 
eftersom de styrs av check- och pengsystem. 

Danderyds kommun har på många sätt ett 
gynnsamt utgångsläge genom en stabil ekono-
mi, hög utbildningsnivå hos invånarna, förhål-
landevis få sociala problem och en låg arbetslös-
het. Kommunens attraktivitet leder bland an-
nat till att barnfamiljer flyttar hit och därmed 
ökar behovet av platser i barnomsorg och i våra 
skolor. Inom äldreomsorgen innebär fler äldre 
ett ökat behov av vård och omsorg.

Härifrån kommer pengarna 
Kommunens främsta inkomstkälla är kom-

munalskatten. Den uppgår 2018 till 17,35 
kronor per intjänade hundra kronor. Utöver 
kommunalskatten finns det tjänster som helt 
eller delvis finansieras av avgifter. Bland av-
giftsfinansierade verksamheter ingår vatten- 
och avlopp samt avfallsverksamhet. Inom 
viss myndighetsutövning ingår avgifter till 
exempel för bygglov. Avgifter tas även ut in-
om barnomsorg, hemtjänst och särskilda bo-
enden för äldre- och funktionshindrade. En 
mindre del av finansieringen kommer från 
statsbidrag.

Hit går pengarna
Kommunens största utgiftspost är skolan som 
tar i anspråk ungefär 29 procent av den totala 
budgeten. Omsorgen om äldre och funktions-
hindrade motsvarar ungefär 25 procent av bud-
geten och barnomsorgen ungefär 10 procent.

Av kommunens  totala skatteintäkter om 
cirka 2,3 miljarder kronor går 26 procent eller  
cirka 600 mnkr till utjämningssystemet. Mer 
ingående information om kommunens ut-
veckling, budget, årsredovisning och ekonomi 
finns på vår hemsida www.danderyd.se. Kort-
fattad information publiceras också regelbun-
det i DanderydsAktuellt, som delas ut till alla 
hushåll åtta gånger per år.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Vid budget-
beslutet i november fattas bland annat beslut om verksamheternas budget, 
skattesats och olika avgifter.

Välkommen till  
Moderaterna  
i Danderyd!
 
Följ oss på danderydsmoderaterna.se och
facebook.com/moderaternaidanderyd/ 
 

Bli medlem! Gå in på https://moderaterna.se/bli-medlem  
och anmäl dig. Ny medlem betalar endast 100 kr. Välkommen!

Danderydscentern är Danderyds 
näst största parti (20,8 % i 
kommunalvalet 2010). Hårt arbete, 
en rak linje och ett starkt engagemang är orsaken till vår 
framgång.Vill du engagera dig i vårt Danderyd? Hör av 
dig med synpunkter och förslag eller bli medlem.

ordf Siv Sahlström   Tel: 753 12 35   siv.sahlstrom@telia.com

Kontakta ordföranden Siv Sahlström
Tfn: 08-753 12 35, 070 660 30 26
siv.sahlstrom@telia.com
www.danderydscentern.nu

Danderydscentern

Kom med oss!

Välkommen till Danderyd!

Danderydscentern är 
Danderyds näst största parti 
(18,1 % i kommunalvalet 
2014). Hårt arbete, en 
rak linje och ett starkt 
engagemang är orsaken till 
vår framgång. 

Vill du engagera dig i vårt Danderyd? 
Välkommen att höra av dig med synpunkter 
och förslag eller bli medlem!

HJÄLP OSS BEVARA

DANDERYD
Sms:a ditt personnummer (ÅÅÅÅMMDD–XXXX) till:

200 kr per år eller 1500 kr för ständigt medlemskap.
073 012 16 99

Ansök om medlemskap:

danderyd.sd.se
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Tack för att du  
sorterar ditt avfall

Sakta in  
– för barnens skull
I Danderyd är trafiksäkerheten viktig. Ett arbete pågår 
ständigt med att öka trafiksäkerheten runt om i kom-
munen. 

Både gående och cyklister ska kunna ta sig fram sä-
kert. 30-zoner finns i alla delar av kommunen. Syftet är 
att förbättra trafiksäkerheten, inte minst för barnen som 
rör sig mycket ute i trafiken på väg till och från skolan. 

Stoppsträckan för en bil som kör 30 är betydligt kor-
tare än för en som kör 50. 

Vissa huvudgator är undantagna och där gäller  
40 respektive 50/km tim.

Elsa Beskows illustration till visan om Lasse Liten 
uppmanar till sänkta hastigheter runt om i kommunen.

Tekniska kontoret – ditt engagemang är viktigt för oss 

Parkering 
Parkering på kommunens vägnät är 
tillåten i högst 24 timmar om inte 
annat anges. 

P-skiva krävs för parkering på vissa allmänna 
parkeringar. Parkeringstillstånd för rörelse-
hindrade söks hos tekniska kontoret. Blan-
kett finns på www.danderyd.se. 

Infartsparkering gäller enbart för dande-
rydsbor vardagar 7–16, övrig tid fri parke-
ring: Stockholmsvägen, Ringen vid Mörby 
station, Valevägen vid Ösby station, Altorp 
samt parkeringen vid Mörbyskolan/Hortus-
parkeringen nära T-banan Danderyds sjuk-
hus. Parkeringstillstånd för infartsparkering 
samt för boende kan ansökas via e-tjänst på   
www.danderyd.se.

Om du vill anmäla att något behöver lagas, 
fixas eller städas upp på kommunal mark an-
vänder du www.danderyd.se/felanmalan. Det 
kan vara en trasig parkbänk, klotter på en 
skylt, snöröjning som inte blivit av eller ett 
träd som fallit över vägen. Observera att du 
vid akuta situationer där det är fara för liv all-
tid ska ringa 112.

Vatten och avlopp
Om vattnet smakar märkligt eller illa, eller är 

färgat, behöver du ringa in din felanmälan så 
att ärendet kan tas om hand på en gång. Var-
dagar klockan 8-17 ringer du 08-568 912 90, 
övrig tid ringer du 08-768 03 11.

Om du har frågor om fakturering av 
ditt vatten ringer du Roslagsvatten på  
08-540 835 48.

Avfall
Vid beställning av tjänster, anmälan om ute-
bliven hämtning eller frågor om fakturering av 

din avfallshämtning ringer du vår kundtjänst 
för avfall på 08-519 333 00. 

Ta hand om växtligheten på din tomt
Om du bor i villa och har en häck runt din 
tomt behöver du tänka på att fotgängarna ska 
kunna använda gångbanan utan att tvingas ut 
i gatan av växtligheten. Det är också viktigt att 
bilister har fri sikt över vägen. Tänk även på 
att belysning, vattenventiler, elskåp och brunn-
nar för spillvatten behöver vara åtkomliga för 

driftpersonal. Du kan läsa mer i Trafikverkets 
broschyr ”Klipp häcken innan det händer nå-
got” som du hittar på www.danderyd.se. 

Synpunkter och frågor
Du kan lämna synpunkter eller förslag till 
förbättring av hela kommunens service direkt 
till ansvarig via vår e-tjänst. www.danderyd.se/
synpunkter, där du också kan ställa frågor till 
kommunen.

Sophämtning
I Danderyds kommun är det kommunens 
upphandlade entreprenör Suez Recycling AB 
som hämtar hushållsavfall regelbundet utifrån 
valt hämtningsintervall. Kommunen  tillämpar 
vikttaxa vilket gör att du betalar en avgift per 
kilo för det avfall som lämnas. Avfallstaxan är 
miljöstyrande. Det innebär att du som sorterar 
ut matavfall och/eller väljer ett lägre hämtnings-
intervall får en lägre avgift för sophämtningen. 
Samtidigt gör du en insats för miljön. Avfallet 
tas sedan omhand på ett miljöriktigt sätt av 
kommunens delägda avfallsbolag SÖRAB. Utö-
ver den vanliga sophämtningen kan kommunen 
erbjuda en rad extratjänster som ökar möjlighe-
ten till återvinning och återanvändning.

Matavfall
I Danderyd finns det möjlighet att sortera ut 
och få sitt matavfall hämtat separat. Ungefär en 
tredjedel av innehållet i en soppåse i kommu-
nen består av mat. Genom att sortera ut matav-
fallet, och producera biogas samt biogödsel, kan 
vi ta tillvara den energi och de näringsämnen 
som maten innehåller. Om du vill sortera ut 
matavfall – och därmed göra en insats för mil-
jön – kontaktar du kommunens kundtjänst för 
avfall.

Farligt avfall & elavfall
Farligt avfall är exempelvis lösningsmedel, spill-
olja, bekämpningsmedel och lågenergilampor. 
Elavfall är produkter som drivs med batteri eller 
har en sladd att sätta i eluttaget. Det är viktigt att 
aldrig slänga farligt avfall, elavfall eller mediciner 
i den vanliga soppåsen. Lämna istället farligt av-
fall och elavfall till SÖRABs mobila återvinnings-
central, genom tjänsten Returkassen eller till en 
av SÖRABs stationära återvinningscentraler.

Den mobila återvinningscentralen
Den mobila återvinningscentralen består av ett 
antal containrar som ställs upp och som tar emot 
det mesta som en stationär återvinningscentral 
gör, inklusive möbler och kläder till återbruk. 
Den är bemannad med personal från SÖRAB 
som hjälper till med frågor om sortering av av-
fall. Den mobila återvinningscentralen besöker 
olika platser i kommunen enligt fastställt schema. 
Schemat skickas ut två gånger om året till samt-
liga kommuninvånare. Via kommunens hemsida 
kan dessutom anmälan göras för att få en påmin-
nelse per e-post inför varje tillfälle.

Returkassen
Tjänsten Returkassen vänder sig till alla kom-
muninvånare som vill ha hämtning av far-

ligt avfall, inklusive smått elavfall, vid dörren. 
Tjänsten kan beställas kostnadsfritt en gång per 
år. Bokning sker hos kommunens kundtjänst 
för avfall eller via formulär på kommunens 
hemsida.

Samlaren – miljöskåpet för smått elavfall
Miljöskåpet finns i tre livsmedelsbutiker (Nora 
Närlivs, Coop Extra i Enebyängen och Lidl i 
Stocksund) samt på plan 5, i Mörby centrum. 
Här kan du lämna smått elavfall som till ex-
empel glödlampor, uttjänta mobiltelefoner, 
sladdar, klockor, lågenergilampor samt småbat-
terier. Det finns även batteriholkar runt om i 
kommunen där du kan lämna små batterier.

Hagby Återvinningscentral 
Närmaste stationära återvinningscentral lig-
ger i Hagby, Frestavägen 10 (Täby kommun). 
Privatpersoner kan lämna det mesta avfall här, 
inklusive mindre mängder bygg- och rivnings-
avfall. Undantaget är hushållsavfall och medi-
ciner. Mediciner och kanylburkar lämnas till 
närmaste apotek.

Förpackningar och tidningar
Förpackningar och tidningar lämnas till de grö-
na återvinningsstationer som finns på olika plat-
ser i kommunen. Det finns även singelstationer 
för tidningar. Information om var din närmaste 
återvinningsstation och singelstation är hittar 
du på kommunens hemsida.

Mer information
Information om kommunens samtliga insam-
lingssystem finns att hitta på kommunens hem-
sida www.danderyd.se/avfall. Här finns även 
information om vilka extratjänster som kan be-
ställas av fastighetsägare samt taxeinformation 
och annat matnyttigt. Du är alltid välkommen 
att kontakta kommunens kundtjänst för avfall, 
till exempel för att beställa extrahämtning, nya 
tjänster, anmäla utebliven sophämtning eller 
vid fakturafrågor. Tänk också på att alltid kon-
takta kommunen inför planering av nya avfalls-
utrymmen eller ny placering av avfallskärl.

Telefonnummer: 
Kundtjänst 08-519 333 00. 
www.suez.se     danderyd@suez.se

Du vet säkert redan att det är viktigt att sortera sitt avfall. Här får du 
information om kommunens insamlingssystem; hur du som privatperson 
kan lämna ditt avfall. 
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Trygg i Danderyd
Trygg i Danderyd är ett brottsförebyggande 
råd. Målet är att öka tryggheten och minska 
brottsligheten i Danderyds kommun. Trygg 
i Danderyd sammanställer fakta om trygghet, 
otrygghet och brott i kommunen och utifrån 
detta föreslås åtgärder. Åsikter och kreativa 
idéer från de som bor och verkar i kommunen 
är viktiga och därför ordnas ofta dialoger och 
aktiviteter. 

Trygg i Danderyd arbetar med utveckling 
av kommunens egna verksamheter men sam-
verkar även med lokala verksamheter bland 
annat Ungt Fokus, Polisen, Grannsamverkan, 
näringslivet och föreningar.

Grannsamverkansbilen är en av de verk-
samheter som drivs med stöd av Trygg i 
Danderyd. Grannsamverkansbilens syfte är 
att avskräcka från och minska inbrott genom 
att köra runt i kommunen i en bil som är 
märkt med loggan för ”Samverkan mot brott 
– Grannsamverkan”. Deltagarna ska även lar-
ma om de ser något misstänkt. En viktig del 
av arbetet med grannsamverkansbilen är att 

informera allmänheten om vilka åtgärder man 
som privatperson kan göra för att förhindra 
inbrott. 

Vill du vara med och köra grannsamver-
kansbilen? Är du intresserad av trygghetsar-
bete? Har du idéer som kan öka tryggheten 
och vill ha hjälp med att förverkliga dem? Väl-
kommen att kontakta kommunens brottsföre-
byggare via mail trygg@danderyd.se 

Läs gärna mer om kommunens trygghets-
arbete på www.danderyd.se/tryggidanderyd 

Nytt hem – ny säkerhet

Åtgärder för att förhindra brand
Vad ska man tänka på när man flyttar in i 
en ny bostad för att skydda sig mot brand?
Brandvarnare och släckutrustning är det vikti-
gaste skyddet. Sätt upp en brandvarnare i hal-
len, minst en på varje våningsplan, och se till 
att byta batterier en gång per år så att den också 
fungerar om det händer något. Det finns även 
brandvarnare med tioårsbatterier eller som är 
nätanslutna. För att kunna släcka en eventuell 
brand är det bra att ha en pulversläckare på sex 
kilo och en brandfilt hemma. 

Nämn några saker som är bra att tänka på i 
vardagen för att undvika brand?
De vanligaste brandorsakerna i hemmen här 
i Danderyd är spisplattor som inte stängs av, 
bortglömda levande ljus och sotbränder. Alla 
är orsaker som du faktiskt kan påverka själv. 
 Exempelvis kan du skaffa en spisvakt till spisen, 
göra rent filtret till spisfläkten regelbundet, sätta 
upp en påminnelselapp i hallen om att komma 
ihåg att släcka ljusen och se till att elda så ef-
fektivt som möjligt i kaminer och öppna spisar.

Hur arbetar ni på Storstockholms brandförsvar?
Vi har beredskap dygnet runt i Danderyd och 
vi kan vara på plats inom tio minuter utom på 
öarna. Ett rum kan vara övertänt inom fem 
 minuter så därför är det viktigt att man har 
kunskap om vad man kan göra själv. Släcker 
man när branden är liten så blir även konse-
kvenserna små. 

Om olyckan trots allt är framme. Vad gör 
man då?
• Rädda och varna de som kan befinna sig i  fara 

utan att själv ta några risker.
• Försök att släcka om det är en mindre brand 

men ta inga onödiga risker.
• Om du inte kan släcka själv – stäng dörren till 

rummet där det brinner och ring 112. Möt 

räddningstjänsten när de kommer.
• Kryp ut för att undvika den giftiga röken.
• Om du är i ett flerbostadshus – undvik att gå 

ut i ett rökfyllt trapphus. 
Stanna i lägenheten, stäng dörren och påkalla 
hjälp från räddningstjänsten. Du är bättre skyd-
dad i lägenheten än i ett rökfyllt trapphus.
Var rädd om dig!

Storstockholms brandförsvar ansvarar för 
räddningstjänsten i Danderyd, Lidingö, Solna, 
Stockholm, Sundbyberg, Täby,  Vallentuna, 
Vaxholm, Värmdö och Öster åker. 

För mer information: 
www.storstockholm.brand.se 
eller 08-454 87 00. 

De flesta som skadas i bränder skadas i hemmen. Kunskap är bästa skyddet 
mot brand. Både för att förebygga och för att veta vad du ska göra om något 
trots allt inträffar. Hans Högman, brandinspektör i Danderyd, svarar på frågor 
kring hur du bäst skyddar dig mot brand i ditt hem.

Du som bor i villa, i lägenhet, bostadsrättsför-
ening eller har fritidshus kan få tips och goda 
råd hur du kan minska energianvändningen i 
ditt boende.

Du får opartiska och kostnadsfria råd om
- Hur du kan minska din energianvändning
- Hur du kan minska din klimat- och miljöpå-
verkan
- Vilka tekniska lösningar du kan välja mellan

Vi inspirerar er att snabbt komma igång med 
arbetet genom att på ett enkelt sätt visa hur ni 
kan göra kloka energival som minskar energian-
vändningen och sparar pengar!

Du kan nå oss på: 08-29 11 29
www.energiradgivningen.se

Välkommen till Energi- och klimatrådgivningen

Beroende på hur många kilowattimmar som 
du förbrukar, påverkar det vilket uppvärm-
ningsalternativ du ska välja. Kolla med oss!

Ring oss för energismarta tips! Vi ger 
 opartiska och kostnadsfria råd till dig som   
bor i lägenhet, villa eller har fritidshus.

Vilket uppvärmningsalternativ passar ditt hus?

Fråga rådgivarna!   08-29 11 29 • info@energiradgivningen.se • www.energiradgivningen.se

Energi- och klimatrådgivningen 
i Stockholmsregionen är ett 
samarbete mellan Stockholms 
läns 26 kommuner och Håbo 
kommun. Besök även gärna 
Energi myndighetens hemsida 
www.energimyndigheten.se

Låt oss ta hand om ditt grovavfall
Hagby Återvinning 

har öppet 7 dagar i veckan Mån-tors 06.00-20.00
Frestavägen 10, Täby Fredag 06.00-16.00
*) inga företag lör-sön-helgdag Lör-sön 09.00-16.00*)

SÖRAB, Söderhalls
Renhållningsverk AB
Huvudkontor Box 63, 186 21 Vallentuna
Tel 08-505 804 00, fax 08-505 804 19
www.sorab.se epost info@sorab.se
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Cedergrenska Tornet
Albert Gotthard Nestor Cedergren (1849-1921) var den förste som köpte tomt av det nybildade 
exploateringsföretaget Stockby AB. Hans ursprungliga idé var att bygga ett utsiktstorn. Efterhand 
utvidgades denna tanke till att omfatta ett torn med bostadsrum. Flera arkitekter var inkopplade på 
projektet, bland andra Lars Israel Wahlman och Ferdinand Boberg. Byggnaden består av källarvåning 
och fyra våningsplan. På fjärde våningen ligger en stor festsal, Riddarsalen. 

Cedergren avbröt ideligen arbetet med tornet och kom med egna idéer om utförandet. Vid Ce-
dergrens död 1921 var tornet ännu inte färdigt. Cedergren planterade många exotiska och ovanliga 
träd och växter i sin trädgård. 
1981 köpte Danderyds kommun parken med alla byggnader. Efter renovering återinvigdes tornet 
våren 1996.
Bokning av festlokal: Cedergrenska Tornet AB, telefon 08-85 35 00. www.cedergrenska.se.

Enebybergs gård
Under 1700-talet bestod Eneby by av tre gårdar; Wästergården, Mellangården och Östergården. 
Byn låg ungefär 400 m öster om nuvarande Eneby Torg. 1769 förvärvade bryggaren Anders Berg 
Wästergården och  uppförde 1775 en ny mangårdsbyggnad med en våning och kallade sin herrgård 
och egendom Enebyberg. Den köptes 1780 av notarien Thure Liebman, som 1795 byggde på en 
andra våning. Senare ägare till Enebyberg köpte in de två andra gårdarna i Eneby. Därmed låg 
hela Eneby by under Enebyberg. 1906 köpte kronolänsmannen Ernst Kihlberg Enebyberg, bildade 
Aktiebolaget Enebybergs Villastad och sålde 300 ha av Enebyberg till aktiebolaget som exploaterade 
i stort nuvarande Gamla Enebyberg. Därefter såldes ytterligare mark från egendomen Enebyberg 
till bl a nuvarande Skanska, som även förvärvade herrgården. Den fick förfalla och rivning hotade 
på 1970-talet. Kommunen beslöt då att restaurera gården som 1978 återställts till i huvudsak det 
utseende den hade omkring år 1800.

Enebybergs gård ska under den kommande perioden genomgå en renovering och ombyggnad. 
För mer information se www.danderyd.se. 

Danderyds kyrka
Kyrkan har varit socken- och församlingskyrka sedan 1400-talet. Den var då en liten enskeppig kyrka  
som sedan har byggts ut i omgångar. Den nuvarande treskeppiga formen tillkom på 1600-talet. 
Banérättens och andra släkters begravningsvapen pryder väggarna. Det banérska gravmonumentet 
över riksrådet Svante Banér och hans maka Ebba Grip utfördes omkring 1630 av holländaren 
Aris Claeszon. Altaruppsatsen från 1600-talet, föreställer Jesu födelse och Kristus som smärtornas 
man. Den, liksom predikstolen från 1700-talet, är gåvor från släkten Banér. Bland kyrkans skatter 
i övrigt kan nämnas en kristusstaty från 1100-talet, triumfkrucifixet från 1200-talet och madonna-
skulpturen från 1300-talet.

Några unika 
kulturbyggnader

Om du ska utföra bygg-, mark- eller rivnings-
åtgärder på din fastighet krävs i de flesta fall 
byggnadsnämndens beslut om lov och/eller 
startbesked.

För invändiga ändringar i en byggnad, 
som berör bärande delar, vatten och avlopp, 
installation av eldstad mm ska du göra en 
anmälan till byggnadsnämnden. Du får inte  
börja utföra åtgärden förrän du har fått ett 

startbesked från byggnadsnämnden. På kom-
munens hemsida, under Bygga, bo och miljö, 
kan du få mer information om vilka åtgärder 
som kräver lov och anmälan, råd om utform-
ning, byggnadstekniska lösningar och ansök-
ningshandlingar. Du lämnar din ansökan om 
lov eller anmälan till miljö- och stadsbygg-
nadskontoret.

På ww.danderyd.se/bygglov kan du hitta 
svar på de vanligaste frågorna.

Är du nyfiken på att se vilka ritningar som 
finns för din fastighet är du välkommen att 
besöka Information Danderyd i Mörby cen-
trum och söka i det digitala ritningsarkivet.
Behöver du beställa ritningar till din ansökan 
kan du göra det via e-tjänsten för ritningar  
www.danderyd.se/arkivochritningar

Behöver du beställa kartor till din 
ansökan kan du göra det via e-tjänst  
www.danderyd.se/bestallakarta

Drop-in för bygglovsrådgivning tisdag och 
torsdag vid Information Danderyd mellan  
kl. 14.00 och 16.00.

Bygglovsjour via telefon mån – fre  
kl. 09.00-11.30. Telefon 08-568 910 00.

Bygglov och anmälan
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Djursholms slott
På 1400-talet uppförde Nils Jönsson Oxenstierna på Frössvik ett stenhus på ön Gamla Djursholm. 
Genom giftermål kom Djursholm i början av 1500-talet i ätten Banérs ägo. Svante Svantesson 
Banér gav slottet dess nuvarande placering och utseende på 1600-talet.
1815 köptes godset av Gustaf Fredric Wirsén som utvecklade godset till ett mönsterjordbruk med 
lantbruksskola. 1889 förvärvades godset av Djursholms AB. Då genomfördes en restaurering och 
ombyggnad i romantisk holländsk renässansstil. Slottet inrymde villakontor, skola, telefonstation 
och bostäder. I flyglarna fanns apotek och postkontor. 
På 1960-talet restaurerades slottet som då i stort återfick utseendet från den banérska epoken. I dag 
innehåller slottet förvaltnings- och sammanträdeslokaler för Danderyds kommun. Slottet kan även 
hyras för fester. Information och bokning, tfn 08-568 910 00. www.danderyd.se/Djursholms-slott

Fler intressanta byggnader finns på vår hemsida www.danderyd.se

Mörby Centrum, 08-666 05 30, handelsbanken.se/mörby
Djursholm, 08-544 908 20, handelsbanken.se/djursholm

Varmt välkommen till 
Danderyd och din
lokala bank.
Vi tror på lokala beslut och långa relationer. Hör gärna av dig eller titta
in när du har vägarna förbi. Vi ser fram emot att träffa dig.

VÄLKOMMEN TILL FRISKIS&SVETTIS 
I MÖRBY CENTRUM

Vi bjuder dig som är nyinflyttad på två veckors fri träning!
Gäller alla i hushållet mot uppvisande av denna kupong. 

Aktuellt gruppträningsschema och öppettider hittar du på 

danderyd.friskissvettis.se

Välkommen!

Sola i världens största
& effektivaste solarier

Endast hos TanExpress

Vi  
garanterar 
ett synligt 
resultat!

Grattis Täby
sola i våra nya solarier från

Biblioteksgången 6, Täby Centrum (mittemot Polisen)

ÖPPET: Alla dagar. (se tider nedan)
TEL: 072-2960529

TanExpress.se

Vi är enda aktör i Sverige  
med dom största modellerna  

från Ergoline!

Nu på 27 platser  
i Stockholm!

Öppet: 6-23, alla dagar

GRATTIS

TÄBY!
Sola i våra

nya solarier från

i rum 1 & 2

Prestige 1400 IP
– Ett solarie i 

världsklass utan
jämförelse!

GRATTIS

TÄBY!
Sola i våra

nya solarier från

i rum 1 & 2

Prestige 1400 IP
– Ett solarie i 

världsklass utan
jämförelse!

Prestige 1400 iP – Ett solarie i världsklass utan jämförelse!

Täby Centrum
Biblioteksgången 6
Tel: 072-296 05 29

Öppet alla dagar 06– 23 

I rum 1, 2 & 3

Prestige 1600 Hybrid 
Performance  
– Ett solarie i 
världsklass utan 
jämförelse!
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Foto: Jeanette Ahlgren

Dricksvattnet 
– vårt viktigaste 
livsmedel
Danderyds dricksvatten kommer från Görväln i 
Mälaren. Totalt ger Mälaren dricksvatten åt när-
mare två miljoner människor i Stockholmsom-
rådet, Västerås, Södertälje, Strängnäs med flera 
ställen. Från Görvälnverket i Järfälla får 13 kom-
muner, en halv miljon människor i norra Stock-
holm, sitt vatten. Verket drivs av Norrvatten, ett 
kommunalförbund där Danderyd är medlem.

Vattenledningsnätet är ett av Sveriges största 
distributionsnät. Råvattnet, som hämtas i fjärden 
utanför vattenverket, håller hög kvalitet. För att 
säkra vattenleveransen får de flesta förbruknings-
områden vatten genom flera huvudledningar. För 
att utjämna de variationer som uppstår i vattenför-
brukningen under ett dygn finns vattentorn. 

Dricksvattnet är vårt mest välkontrollerade 
livsmedel med höga kvalitetskrav ställda av Livs-
medelsverket. Vattenprover tas både på råvattnet, 
vid olika steg i reningsprocessen och på det renade 
kranvattnet och analyseras i det ackrediterade  
laboratoriet vid Görvälnverket. 

Kommunens vatten skyddat mot parasiter 
Norrvattens reningsprocess som bland annat  
består av kemisk fällning i kombination med  

desinfektion med UV-ljus ger ett mycket bra 
skydd mot mikroorganismer, till exempel para-
siten Cryptosporidium. Kontroll sker också vid 
utvalda punkter i kommunens ledningsnät.

Om du misstänker att det är något fel på 
vattnet, om du känner dålig lukt eller smak ska 
du meddela det till kommunens entreprenör 
Veolia för VA-drift. Tel: 08-568 912 90 eller  
tel: 08-768 03 11, kvällar och helger. 

Bra att veta: 
– Vattnet är medelhårt, nära mjukt. 
– Dosera tvätt- och diskmedel efter 

mjukt vatten.
– Vattnet är svagt basiskt vilket motver-

kar korrosion i rören.
– För att få ett gott och kallt vatten spo-

la före tappning.
– Varmvatten är inte dricksvatten.

Störst av allt är 
kärleken!
Danderyds församling finns till för dig vid 
högtidliga tillfällen i livet och i vardagens 
behov av samtal och stillhet. 
Vår önskan är att du ska känna dig hemma 
i en öppen och välkomnande kyrka!

- Tidningen LIVET delas ut till alla hushåll   
   fyra gånger om året. 
- Om du behöver prata med någon finns      
   präster och diakoner med tystnadsplikt.  
- Kyrkans förskola finns i Enebyberg,   
   Stocksund och Djursholm. 
- Dop, vigsel och begravning bokar du på   
   08-568 957 10. 
- Konserter, körer, konfirmation, baby 
   sång, pilgrimsvandringar, gudstjänster, 
   mer än du kan ana...

danderyds församling 
box 2021, 182 02 danderyd
växel: 08-568 957 00
besöksadress: angantyrvägen 39, djursholm
www.danderydsforsamling.se

M
ag

nu
s A

ro
ns

so
n,

 M
at

tia
s H

ja
lm

ar
ss

on
, G

us
ta

f H
el

ls
in

g,
 Ö

jv
in

d 
Lu

nd
, a

le
x&

m
ar

tin
, L

in
da

 M
ic

ke
ls

so
n,

 L
ou

is
e 

H
ed

be
rg

_i
ko

n,
 



11

Lugn Ro
Din vard och omsorg i Roslagen 

020-118 118
Propellervägen 4

Hägernäs
www.lugn-och-ro.se

Vid avtalsuppföljning presenterad i Norrtälje Tidning 
hade Lugn&Ro Hemtjänst 2,3 personal per brukare i genomsnitt.

Hemtjänst, 
precis så som den ska vara.

Du bestämmer!
Personal som du känner.

Engagerad personal med kunskap.

Trygg och Tillgänglig
i Täby och Danderyd

Lugn&Ro Sverige AB är
auktoriserad av din kommun
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Danderyd 
– villastad med lång och spännande historia
Danderyd har en lång och spännande 
historia. 5 000 år gamla stenyxor har 
hittats i Danderyd, vilket tyder på att 
människor vistats här redan under 
stenåldern. 

På den tiden låg stora delar av Danderyd under 
vatten. Under järnåldern (500 f Kr–1050 e Kr) 
fanns flera gårdar, vars namn lever kvar än idag, 
Rinkeby, Ekeby, Eneby, Klingsta, Nora, Berga, 
Kevinge, Svalnäs och Ösby. 

Intressanta gravfält från järnåldern finns vid 
Svalnäs, Ekeby och  Ösby. Skyltar berättar om 
gravfälten.

Den första kyrkan i Danderyd uppfördes 
möjligen på l200-talet. Den nuvarande kyrkan 
började byggas på 1400-talet och fick sitt ut-
seende på 1600-talet genom Svante Svantesson 

Banér, som även gav Djursholms slott det utse-
ende det har idag.

Länge prägla des livet i Danderyd av Djurs-
holmsgodset, som från början av 1500-talet 
till slutet av 1700-talet ägdes av ätten Banér. 
Godset omfattade, när det var som störst, hela 
 Danderyd, Lidingö och delar av Täby. Under 
1700- och 1800-talen försågs de flesta gårdar-
na i socknen med nya byggnader, flera av dem 
finns kvar än idag.

Färjor över Stocksundet var länge den enda 
förbindelsen mellan Danderyd och Stockholm. 
År 1716 stod den första flottbron klar och 1826 
byggdes en fast bro som var i bruk ända till slu-
tet av 1950-talet. Redan 1885 fanns den första 
järnvägsbron, vilket var en förutsättning för till-
komsten av villastäderna.

År 1889 bildade bankdirektören Henrik 

 Palme tomt- och villabolaget Djursholms AB, 
som köpte upp det som då var kvar av Djurs-
holmsgodset. Syftet var att efter anglosachsiska 
förebilder bygga en villastad. Stockby AB hade 
bildats något år tidigare för att bebygga Stocks-
und. Trädgårdsstadens idéer präglar alltjämt 
bebyggelsen i Danderyd.

Enebybergs villastad bildades i början av 
1900-talet och blev municipalsamhälle 1914. 
Så småningom började också villabebyggelse 
att växa upp i västra Danderyd och Nora träd-
gårdsstad bildades 1926. En rundresa i Dan-
deryd ger ett tvärsnitt av svensk villaarkitektur 
under nära ett  sekel.

Successivt har de fyra samhällen som uppstått 
inom Danderyds socken slagits ihop. 1971 till-
kom Danderyds kommun som den ser ut idag.

Bland kulturpersonligheter som bott och 

verkat i Danderyd kan nämnas Stig Dagerman, 
internationellt beundrad 40-talist, Viktor Ryd-
berg, författare och professor vid Stockholms 
högskola, Elsa Beskow, barnboksförfattare och 
 illustratör samt Alice Tegnér, som komponerat 
våra mest kända barnvisor. Några av Dande-
ryds vägar är uppkallade efter historiska perso-
ner som bott i Danderyd, bland andra Henrik 
 Palme och August Blanche. 

Namnet Santarara, i Santararavägen, är en 
folklig etymologisk förvrängning av Sankta 
 Klara. Santararatäppan var namnet på det sista 
markinnehav som Sankta Klara kloster hade i 
Danderyd.  

På vissa vägar finns skyltar uppsatta som 
 berättar om vilka personerna var och vad de 
 uträttat eller historien bakom vägnamnet. Fler 
exempel finns på vår hemsida. 

Trädgårdsstaden – kulturarv värt att vårda

Mycket av den uppvuxna naturen i Danderyd är naturmiljö 
med en stor variation av gröna rum. En rik ängs- och skogs-
flora finns kvar med barr- och lövträd, buskar, lövhäckar och 
intressanta kulturväxter. Många stora tomter har behållit den 
tidigare vegetationen och det naturliga samspelet mellan tomt-
mark och grönområdet utanför. Villa- och trädgårdsstaden har 
därför ett skönhetsvärde och en stor biologisk mångfald.

Ett råd till dig som nyinflyttad är att under minst ett år bo 
in dig för att hitta husets ”själ” och trädgårdens/tomtens årstids-
växlingar.

Generellt kan man säga att alla byggnader har sin egen 
karaktär och sitt eget värde. Det som byggs idag blir ju kul-
turarv om 100 år.

Är det ett gammalt hus, ta vara på de värden som det er-
bjuder. Ta reda på lite om husets historia för att kunna för-
ändra med känsla. Ta kontakt med Miljö- och stadsbyggnads-
kontoret för att diskutera olika lösningar.

Danderyds kulturmiljöhandbok är ett bra hjälpmedel för 
dig som tänkt söka bygglov eller av andra skäl är intresserad av 
kommunens bevarandeområden. Här står vad som är viktigt 

att tänka på vid en eventuell förändring. Den ger också svar 
på hur kommunen ser på kulturmiljövården och hur olika 
områden ska bevaras. Boken finns att köpa på Information 
Danderyd i Mörby centrum och från Miljö- och stadsbygg-
nadskontoret samt att låna på biblioteken. Även kommunens 
fyra hembygdsföreningar Djursholms Forntid och Framtid, 
Sällskapet Amorina, Danderyds hembygdsförening och Ene-
bybergs Gårds Förening har information om Danderyd förr 
och nu. Kontaktuppgifter finns på www.danderyd.se

Kvarteret Tyn i Djursholm. Bilden är tagen på 1920-talet. Kvarteret ser i stort sett likadant ut i dag.

I slutet av 1800-talet började landets första trädgårdsstäder byggas i Stocksund och Djursholm. 
Här utvecklades en villaarkitektur som fick efterföljare i hela landet.
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Njut av vår vackra natur 
Danderyd har en unik miljö med fina naturområden, skogar, parker och natur-
reservat. Närheten till vatten ger en känsla av skärgård. Vid vattnet nära Edsvi-
ken och  Lilla och Stora Värtan finns vackra promenadvägar.  
 

Ekebysjöns naturreservat – skyddad natur mitt i villastaden
Att vandra runt Ekebysjön, som 2009 blev naturreservat, är en fantastisk naturupplevelse. Det är 
svårt att tro att du befinner dig mindre än en mil från Stockholms centrum. 

Området består av olika typer av vegetation, sump- och kärrmark, beteshagar och slåtterängar, 
torr hedvegetation och berghällar. Varje vegetationsområde har sitt specifika växt- och djurliv, flera 
utgör livsmiljöer för hotade eller fridlysta arter. Runt sjön går en promenadstig.  

Del av Ekebysjöns naturreservat

Lek för barnen
I flera grönområden finns lekparker för barnen. Tekniska kontoret, som ansvarar för vård och sköt-
sel av kommunens naturområden, parker och lekplatser, arbetar nu med att utveckla och förbättra 
lekplatserna.

En karta över alla lekplatser finns på hemsidan www.danderyd.se/lekplatser

www.cedergrenska.se

Cedergrenska Tornet, Festvåning & konferensanläggning
Kungsvägen 2, 182 79 STOCKSUND
Öppettider vardagar telefon: 9.00 -15.00. Tel: +46 (0)8 85 35 00
E-post: info@cedergrenska.se

Söndagsbrunch/julbord

Kom 4 personer  
betala för 3*

w Konferens
w Festvåning/bröllop

w Event

*Gäller ej på farsdag/morsdag. Gäller t.o.m  

2019-06-31. Ange kod, ”nyinflyttad 2018-2019”.
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Stor frihet att välja skola och barnomsorg

Den pedagogiska verksamheten ska stödja 
barnens allsidiga utveckling och bygger på 
en helhetssyn på utveckling och lärande. Ut-
gångspunkten är att barn lär hela tiden och 
med alla sinnen. Både förskoleverksamheten 
och skolorna arbetar med att förbättra trygg-
heten, trivseln och elevinflytandet. 

Att samverkan mellan skola och förskola 
och mellan förskoleklass, skola och fritids-
hem fungerar bra är också viktigt. Ett mått 
på kvalitet är att barnen och eleverna uppnår 
de nationella och lokala målen och stimuleras 
i sitt fortsatta lärande.

Förskolan lägger grunden för 
ett livslångt lärande 
Den erbjuder en god pedagogisk verksam-
het, där omsorg, fostran och lärande bildar 

en helhet. Utforskande, nyfikenhet och lust 
att lära utgör grunden i pedagogiken. Försko-
leverksamheten får höga betyg i de utvärde-
ringar som görs. I Danderyd finns ett stort 
utbud av kommunala och fristående försko-
lor samt pedagogisk omsorg (familjedaghem 
och flerfamiljsystem). 

 
Goda resultat i skolor med kvalitet
I kommunen finns 17 grundskolor, varav 
flera fristående. De varierar i storlek och har 
skilda traditioner. I Danderyd har skolorna 
gemensamma mål för kunskap, trygghet och 
utveckling. Skolorna i Danderyd håller en 
hög kvalitet vilket avspeglar sig i de goda 
resultat eleverna uppnår. Danderyds åk 9 
elever har ett av de högsta genomsnittliga 
meritvärdena i Sverige. Skolorna får också 

bra betyg av elever och föräldrar i de utvär-
deringar som görs. Kommunens grundsko-
lor placerar sig oftast högt i Sveriges Kom-
muner och Landstings jämförelser. Det är 
en indikation på att skolorna i kommunen 
lyckas med kunskapsuppdraget

Elever med specialintresse för matematik 
kan söka spetsutbildning i Mörbyskolan. 
Viktor Rydbergs samskola erbjuder spetsut-
bildning i engelska och har även musikprofil. 

Välj förskola och skola på Internet
Du väljer som förälder barnomsorg och skola 
till ditt barn via Internet på 
www.danderyd24.se

Informationsportalen SchoolSoft
SchoolSoft är en informationsportal för elev-
er, föräldrar och lärare för framför allt den 
kommunala verksamheten. Som förälder 
kan du följa barnens lektionsplanering, prov-
schema, provresultat och närvarorapporte-

ring. Information inför utvecklingssamtal 
och barnens individuella utvecklingsplaner 
och betyg finns också i SchoolSoft. Vänd dig 
i första hand till ditt barns skola för att få 
hjälp med till exempel inloggningsuppgifter.

De kommunala förskolorna är anslutna 
till Förskoleappen som är ett dokumenta-
tionsverktyg för pedagogerna på förskolan.

På www.danderyd.se finns mer informa-
tion och länkar till förskolor, skolor och 
till E-tjänst förskola- och skola där du kan 
välja förskola och grundskola. Där finns 
också enheternas kvalitetsredovisningar, 
resultat från enkätundersökningar och 
granskningar.

I Danderyds kommun har du som förälder rätt att välja den barnomsorg och 
skola som du tycker är bäst för ditt barn, oavsett om den är fristående eller i 
kommunal regi, i eller utanför kommunen. 
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Danderyds kommun ingår i samar-
betet med en gemensam gymnasie-
region i Stockholms län. Samarbets-
avtalet innebär att alla elever fritt, 
och på samma villkor, kan söka gym-
nasieskola i regionens alla kommuner. 

I Danderyds kommun finns tre gymnasiesko-
lor, det kommunala Danderyds gymnasium 
samt de fristående Viktor Rydbergs gymnasi-
um och Marina Läroverket. Alla tre gymna-
sierna är attraktiva skolor med goda resultat 
över snittet i Sverige gällande genomsnittlig 
betygspoäng, andel elever med grundläggande 
behörighet till universitet och högskola samt 
andel elever som fullföljt sin utbildning inom 
utsatt tid.

Danderyds gymnasium erbjuder ett flertal 
högskoleförberedande inriktningar inom de 
teoretiska programmen Ekonomi, Naturveten-
skap, Samhällsvetenskap och Teknik. Sedan år 
2010 bedriver man riksrekryterande spetsut-
bildning i matematik. 

I april 2016 startades språkintroduktion, SI,  
på Danderyds gymnasium. SI vänder sig till de 
som nyligen anlänt till Sverige och ännu inte 
har behörighet till gymnasiet. Målet är att elev-
erna snabbt ska lära dig svenska språket och bli 
behöriga till nationella program på gymnasiet 
alternativt vuxenutbildning eller folkhögskola.

Danderyds gymnasium är godkänt av både 
Skolverket och Stockholms fotbollsförbund att 
bedriva nationell idrottsutbildning (NIU) inom 
fotboll.

Danderyds gymnasiums vision är att alla 
studerande och alla medarbetare i en anda av 
trygghet, glädje och kreativitet skall utvecklas 
så att de både vill och kan ge sitt bidrag till 
skolans och omvärldens utveckling. Ambition, 
engagemang och gemenskap genomsyrar verk-
samheten på Danderyds gymnasium.

Viktor Rydbergs gymnasium Djursholm 
drivs av Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor. 
Gymnasiet erbjuder utbildning inom de teore-
tiska programmen Ekonomi, Naturvetenskap 
och Samhällvetenskap. Gymnasiet erbjuder 
riksrekryterande spetsutbildning i engelska.

Verksamhetsidén är att, utifrån en helhets-
syn och med individen i centrum, förmedla 
utbildning på hög akademisk nivå och med 
konstnärlig kreativitet, med sikte på framtida 

studier och arbetsliv i Sverige och utomlands. 
Läs mer på www.vrg.se.

Marina läroverket är en fristående skola i 
marin miljö, som erbjuder gymnasieutbildning-
ar, vuxenutbildningar och ett antal fristående 
kurser. Skolan erbjuder gymnasieutbildning 
inom Ekonomiprogrammet, Samhällsprogram-
met samt riksrekryterande gymnasieutbildning 
i Marinteknik och Marinbiologi/Vattenbruk 
(Naturbruk). Läs mer på 
www.marinalaroverket.se. 

Information om hela utbudet av gymnasiesko-
lor och program i länet samt resultat på eleven-
käter finns på www.gyantagningen.se. 

Många gymnasieutbildningar att välja på

Information om alla musikskolor finns på www.danderyd.se
Konserter och uppvisningar arrangeras under hela året.

Kultur och musik för barn och ungdomar 

Danderyds kulturskola vill ge alla unga i Dande-
ryd en möjlighet att utveckla nya förmågor i mö-
tet med olika konstformer. De erbjuder kurser på 
alla nivåer inom musik, dans, teater och bild. Att 
få delta i konserter och föreställningar som skapar 
positiva sociala sammanhang är en viktig grund i 
verksamheten. Danderyds kulturskola håller till i 
Danderydsgården men finns också ute på skolorna. 
Totalt deltar cirka 1 200 elever i undervisningen. 
Kursutbud, priser och kontaktinformation finns på 
danderyd.se/kulturskolan, där kan du även ansö-
ka direkt. Du kan också kontakta dem via e-post  
kulturskolan@danderyd.se 

Det finns flera fristående musikskolor som be-
driver undervisning i Danderyd och får bidrag för 
sin verksamhet. Den största fristående musikskolan 
är Nordenfeltska Musikskolan. Den etablerades 
1945 och idag har ca 250 elever i sin verksamhet. 
Skolan finns i Stocksunds  centrum. Läs mer på  
www.nordenfeltska.se och skicka din e-post till  
musikskolan@nordenfeltska.se.

Information om alla Danderyds musikskolor 
finns på danderyd.se/kulturochmusikskolor.Harpspel i Nordenfeltska Musikskolan

Verksamhet i Danderyds Kulturskola

Det finns en kommunal kulturskola - Dan-
deryds kulturskola - och flera fristående 
musikskolor -  som erbjuder undervisning 
och kurser i Danderyd. De flesta arrangerar 
konserter och uppvisningar under hela året. 
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Biblioteken – mötesplats för information, litteratur och kultur

Danderyds fyra kommunbibliotek  
ligger centralt i Mörby centrum,  
Djursholm, Enebyberg och Stocksund. 

Här kan du titta på en utställning, sitta ned 
och läsa en tidskrift, söka information, använ-
da en dator och låna böcker, ljudböcker med 
mera utan kostnad. Via bibliotekets hemsi-
da når du våra e-tjänster och kan ladda ner 
e-böcker, söka i databaser, få läsinspiration och 
mycket annat. PIN-kod och lånekort behövs 
för att kunna använda våra e-tjänster. 
 

Massor att låna 
Biblioteken ger dig tillgång till tidskrifter och 
dagstidningar på olika språk, språkkurser, no-
ter och ljudböcker. Du hittar ett stort urval av 
skön- och facklitteratur, såväl klassiker som 
det allra senaste, för alla åldrar. Biblioteken 
abonnerar på ett antal databaser, som du har 
tillgång till via bibliotekens datorer eller hemi-
från. På alla biblioteken finns trådlöst internet 
samt skanner och kopieringsmaskin. 
 
Öppet dygnet runt 
Bibliotekskatalogen finns på bibliotekets hem-
sida. Här kan du söka, låna om och beställa 
böcker. Du kan också beställa ditt lånekort 

här. Via hemsidan kan du låna e-böcker och 
e-ljudböcker till din läsplatta eller dator.  
Strömmad film erbjuds genom www.viddla.se.  
Med bibliotekens nyhetsservice kan du få re-
gelbunden information och lästips om nyin-
köpta böcker med mera till din e-post. Kon-
takta biblioteket för mer information. 

Du som är rörelsehindrad eller långvarigt 
sjuk kan få böcker hemsända till dig utan kost-
nad. För dig med synnedsättning eller annat 
läshinder erbjuder biblioteket olika typer av 
tillgängliga medier, exempelvis storstilsböcker 
och talböcker.
 

Utställningar och evenemang
Utställningar arrangeras året om på bibliote-
ken. För barn arrangeras barnteater och för 
vuxna arrangeras olika aktiviteter tillsammans 
med bibliotekens vänföreningar. Aktuella 
evenemang hittar du i kommunens tidning 
DanderydsAktuellt, i lokaltidningarna samt på 
kommunens hemsida, www.danderyd.se under  
rubriken Evenemang.

Öppettider och mer information  
hittar du på bibliotekens gemensamma 
hemsida: bibliotek.danderyd.se

Danderydsgården är Danderyd kommuns kul-
turhus. Här arrangeras konserter, barnteater, 
disco, konst- och fotoutställningar och mycket 
annat, med fokus på kulturaktiviteter riktade 
till barn. 

Här finns två lokaler som kan hyras för 
kulturevenemang. Under vardagarna, fram till 
fredag kl 17, disponeras Danderydsgården av 
Danderyds kulturskola. Under helgerna är det 

Danderyds kommun som ansvarar för verksam-
heten. 

Vill du att någon särskild artist – eller kan-
ske du själv – ska uppträda på Danderydsgår-
den? Eller har du förslag på andra arrangemang 
som skulle kunna passa här? Gå in på danderyd.
se/danderydsgarden för mer information och 
kontaktuppgifter. Adressen är Noragårdsvägen 
27 i Danderyd.

Danderydsgården 
– kommunens kulturcentrum    

Danderydsgården fylls med kultur
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Mörbybadet,
populärt för 
alla åldrar.

Bada inne... 
...och ute

Mörbybadet
Mörbybadet är ett inomhusbad i närheten av 
Mörby centrum. Här finns aktiviteter för hela 
familjen, till exempel vattenträning, badkalas, 
relax, crawlkurs och simskola. Särskilda tider 
finns avsatta för morgonbad, lunchsim, vux-
ensim med klassisk musik samt simklubbarnas 
träningar. Sedan den 1 juli 2018 är det Fair Ut-
veckling AB som driver badet på entreprenad. 

 
Kvarnparksbadet
I Kvarnparken i västra Danderyd ligger 
Kvarnparksbadet, ett bassängbad utomhus. 
Badet drivs av en ideell förening, Förening-
en Kvarnparksbadets Vänner, och är öppet 
från mitten av maj till slutet av augusti. Här 
finns en bassäng på 25 meter och en på 13 

meter med en grundare del. Badet erbjuder 
simskola, kiosk med kaffeservering, omkläd-
ningsrum, bastu och en boulebana. Med-
lemskap ger fri tillgång till bad och aktivi-
teter, övriga betalar en entréavgift. För mer 
information och anmälan till simskolan se  
www.kvarnparksbadet.org. Telefonnummer 
till badet under säsongen är 08-755 92 42. 
Adressen är Noragårdsvägen 29.

Strandbad
Strandbad finns vid Sätraäng, Svanholmen 
och Germaniaviken. Vid Ösbysjön och Rö-
sjön finns insjöbad med bryggor och till-
gång till toalett. Utmed strändernas klippor 
finns badstegar utsatta på ett flertal ställen.  
Läs mer på www.danderyd.se/badplatser

I Danderyd finns ett inomhusbad, ett utomhusbad som har öppet under 
sommaren samt flera olika strandbad. Mer om baden kan du läsa på 
danderyd.se under Uppleva och göra. 
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Ungdomar på Träffpunkt Enebyberg.
Välkommen till Mörby ungdomsmottagning
Till Ungdomsmottagningen är alla ungdomar mellan 12 och 22 år välkomna! Här arbetar barn-
morska, kurator, gynekolog och venereolog som kan svara på alla sorters frågor, de kan vara med-
icinska, sociala eller samlevnadsfrågor. All personal har tystnadsplikt och ditt besök är helt gratis. 

Ungdomsmottagningen är öppen måndag till fredag. Telefontid måndag, tisdag och torsdag 
kl 15-16, onsdag kl 16-17. Telefonnummer 08-568 919 05. Öppen mottagning utan tidsbe-
ställning är det på måndagar kl 13:30-16:30 för pojkar och unga män och på onsdagar kl 14-18 
för alla ungdomar. Adressen är Svärdvägen 25 B, i närheten av Mörby centrum. Läs mer på  
www.danderyd.se/ungdomsmottagningen 

Du kan även nå mottagningen via Mina vårdkontakter hos Stockholms Läns Landsting, på   
www.minavardkontakter.se samt www.umo.se 

Kom och häng på fritidsgården!
Är du mellan 12 och 17 år är du välkommen 
till någon av kommunens tre fritidsgårdar, Fri-
bergagården, Djursholms fritidsgård Pavven 
och Träffpunkt Enebyberg Ungdomscentrum. 
Här kan du träffa kompisar, möta nya vänner, 
slappna av och ha roligt. Om du vill kan du 
vara med på temakvällar och andra aktiviteter 

som våra kunniga ledare arrangerar. Kom ihåg 
att alla aktiviteter här är drogfria. Vill du veta 
mer, följ fritidsgårdarnas Instagram-konton: 
@fribergagarden
@traffpunkten
@pavvendjursholm

Träffpunkt Enebyberg  
– mötesplats för alla åldrar
Träffpunkt Enebyberg ligger vid Eneby torg och är en mötesplats med en mångfald akti-
viteter för alla åldrar. Här hittar du kafé, bibliotek, ungdomsgård, seniorcentrum och öp-
pen förskola, liksom kyrka och Svenska kyrkans förskola. Träffpunkten drivs av Danderyds 
kommun i samarbete med kyrkan i Enebyberg. Välkommen hit! För mer information, se  
danderyd.se/traffpunktenebyberg. 

Golfvägen 4, 
Mörby Centrum
08-544 992 90

mabrahalsa.se

Boka direkt, 
Remissfritt  
frikort gäller

Erbjudande:  
En fri  

prova-på vecka  
Gäller endast i Mörby, en gång/person,  

t.o.m 30/6-2019.

Träning 
Mindfulness 
Föreläsning 

Rehabilitering 
Hållbar Hälsa 
Good Food 
Hälsoprofil

Gym 
Gruppträning 

Varmvattenträning 
Personlig tränare 
kostrådgivning 

Fyss/FaR

Naprapat 
Fysioterapeut 

Kostrådgivning 
Arbetsterapeut 

Kiropraktor 
Dietist

care BusinessXerSize

PÅ UPPDRAG AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

MåBra Hälsa

www.mabrahalsa.se
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Sociala tjänster – individen i centrum

På äldre dar
Att bli gammal är en del av livet. Det finns oli-
ka kommunala insatser som underlättar livet  
på äldre dar som till exempel hemtjänst, 
senior träffar, dagcentraler, bostadsanpassning, 
vård- och omsorgsboenden, seniorbostäder, 
fixartjänst, trygghetslarm, anhörigstöd, demens-
samordnare, färdtjänst och riksfärdtjänst samt 
syn- och hörselinstruktör.

Kundval i hemtjänst och vård- och  
omsorgsboenden
Alla insatser är behovsprövade och behovet ut-
reds av kommunens biståndshandläggare. Du 
väljer själv vem av kommunens kommunala 
eller privata utförare som ska utföra den insats 
du blivit beviljad till exempel hemtjänst eller 
särskilt boende. 

Vård- och omsorgsboende är äldreboende 
för dem som inte längre kan bo kvar hemma 
på grund av sin hälsa. Det finns boenden med 
inriktning somatisk respektive demenssjukdom. 

Fixare
För att öka tryggheten och förhindra fallolyckor 
i hemmen finns en fixartjänst för dig som fyllt 
75 år. Fixaren ger praktisk hjälp i bostaden ge-
nom att sätta upp gardiner, byta glödlampor i 

taket, flytta möbler etc. Tjänsten är gratis men 
du betalar allt material själv.

Barn, unga och familjer
Barn och ungdomar upp till 20 år och deras fa-
miljer kan få stöd bland annat genom familjebe-
handling, stödsamtal eller kontaktfamilj. Det går 
även att få familjerådgivning (kundval gäller) och 
hjälp med frågor om familjerätt. Förebyggande 
arbete gällande barn och ungdomar bedrivs ge-
nom samverkan med skolor, förskola, fritidsgår-
dar och polis. Familjeavdelningen erbjuder flera 
gruppverksamheter för föräldrar och barn såsom 
KOMET, integrationsgrupp för nyanlända för-
äldrar samt för barn och föräldrar då det finns 
missbruksproblematik hos föräldrarna. Vid miss-
tanke om att ett barn eller en ungdom far illa bör 
man ta kontakt med Socialkontoret. 

Att leva med funktionsnedsättning
Lagen om stöd och service till vissa funktionshin-
drade (LSS) är en så kallad rättighetslag som ger 
personer med omfattande och varaktiga funk-
tionsnedsättningar möjlighet till stöd och service. 
Målet är att få möjlighet att leva som andra. Alla 
insatser för personer med funktionsnedsättning 
enligt LSS eller SoL är behovsprövade och beho-
vet utreds av kommunens LSS handläggare. Alla 

insatser enligt LSS är avgiftsbefriade. Man kan 
även få insatser enligt Socialtjänstlagen om man 
har en funktionsnedsättning.

Missbruk och beroende
Finns funderingar eller oro för din konsumtion 
av alkohol, narkotika eller spel om pengar så 
kan du vända dig till Socialkontorets missbruks-
grupp. Där kan du få rådgivning och/eller ansö-
ka om stödsamtal eller behandling. Missbruks-
gruppen erbjuder flera gruppverksamheter med 
inriktning mot alkohol-, narkotika- och spel-
problematik. Det finns även anhörigprogram 
samt grupper för barn i familjer där alkohol- 
eller annan beroendeproblematik förekommer.  

Övriga insatser
Budget- och skuldrådgivning ger hjälp och råd i 
ekonomiska frågor. Om du av någon anledning 
inte klarar av din försörjning finns möjlighet att 
ansöka om försörjningsstöd, ett behovsprövat 
ekonomiskt bistånd. 

Våld i nära relationer
Lever du med våld i nära relationer? På social-
kontoret i Danderyd kan både våldsutsatta och 
våldsutövare samt barn som lever med våld i 
nära relationer få hjälp och stöd.

Alternativ till våld (ATV) är ett behandlings- 
och kompetenscenter för våld i nära relationer. 
ATV erbjuder stöd och behandling till män och 
kvinnor som har ett vålds- och aggressionspro-
blem eller blir utsatta för våld i en nära relation. 
De erbjuder också stöd till barn och unga som 
upplevt detta våld. Du kan själv kontakta ATV: 
08-768 11 12.

Familjehem
Har du tid för andra? Bli familjehem eller kon-
taktfamilj till en familj eller enskild person som
har det svårt och behöver någon att tala med.

Behov finns också av fler familjehem för en-
samkommande flyktingbarn. Du får handled-
ning, utbildning och viss ersättning. Vill du veta 
mer, se www.danderyd.se.

Vill du veta mer
Mer information om sociala tjänster, stödin-
satser enligt LSS, ansökan, avgifter m.m. finns 
på kommunens hemsida. www.danderyd.se. 
Du kan också kontakta Socialkontoret på tel. 
568 910 00 eller besöka kommunens informa-
tionscenter Information Danderyd i Mörby 
centrum.

På dagcentralerna finns aktiviteter för pensionärer. Sopplunch på Idalagården i Stocksund.

Socialtjänstens verksamheter erbjuder hjälp, råd och stöd i olika livssituationer. Målet är att främja den enskilde kommuninvånarens ekonomiska och sociala trygg-
het, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten är indelad i en familjeavdelning, en vuxenavdelning samt en avdelning för äldre-
omsorg och funktionshinderomsorg. Danderyds kommun har under många år haft ett flyktingmottagande för både nyanlända och ensamkommande flyktingbarn. 

• Ring för personlig rådgivning samt 
tidsbokning på 08-123 397 50.

• Akuttider finns dagligen.

• Du kan läsa din journal och boka 
din tid via 1177.se.

Välkommen till Stocksunds vårdcentral!

Stockholmsvägen 43  
08-123 397 50 Vardagar 8-17 
stocksundsvardcentral.se

Vi finns nära dig och erbjuder personlig vård för både akuta och mer långvariga 
besvär. Läkare, sjuksköterskor och psykologer arbetar arbetar tillsammans för 
att ge patienter i alla åldrar vård av högsta kvalitet. Vi har eget laboratorium för 
provtagning. Vi ser fram emot ditt besök!

DANDERYDS
KOMMUN

Anhörigstödet vänder sig till dig som vårdar och hjälper en 
närstående som på grund av ålder, långvarig sjukdom 
eller funktionsnedsättning inte kan klara sig på egen hand.

Du som stödjer kan vara maka, make, förälder, barn, vän, kollega 
eller granne till den som behöver stödet. 

Vid frågor kontakta Catherine Berglund på tel: 08-568 911 19 
eller e-post: catherine.berglund@danderyd.se 
eller Mikael Nylander på tel: 08-568 919 26
e-post: mikael.nylander@danderyd.se

www.danderyd.se
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Välkommen till Djursholms husläkarmottagning!
Vi erbjuder kvalificerad vård till patienter i alla åldrar. Hos oss finns 
specialister både i allmänmedicin och barn- och ungdomsmedicin.

Hos oss får du personlig vård och behandling.

Öppen mottagning dagligen mellan 8.00–9.00 för akuta besvär utan 
tidsbokning.

Vår distriktssköterska har även öppen mottagning för vaccination, 
kontroll av blodtryck, omläggningar m.m. alla vardagar 
mellan kl 10 och 11.30.

www.djursholmshuslakarmottagning.se

Tidsbokning via telefon 08-587 543 13 
samt via www.1177.se 

Vi erbjuder kvalificerad vård till patienter i alla åldrar.  
Hos oss finns specialister både i allmänmedicin och barn- och  
ungdomsmedicin. 

Hos oss får du personlig vård och behandling.

Öppen mottagning dagligen mellan 8.00–9.00 för akuta besvär 
utan tidsbokning.

Vår distriktssköterska har även öppen mottagning för  
vaccination, kontroll av blodtryck, omläggningar m.m. alla  
vardagar mellan kl 10 och 11.30.

Tidsbokning via telefon 08-587 543 13
samt via www.1177.se

Välkommen till Djursholms 
husläkarmottagning!

Äldremottagning 
för dig som är 75 år 

och äldre.
Du når äldremottag-
ningen utan knapp-
val genom att ringa: 

08-123 368 10.

www.djursholmshuslakarmottagning.se

Välkommen till Apoteket 
Eken i Mörby centrum!
Här på Apoteket Eken i Mörby centrum kan du hämta dina receptförskrivna 
läkemedel och receptfria läkemedel men även hitta dina favoriter bland vårt 
stora utbud av egna produkter och andra handelsvaror. Du får gärna ringa och 
förbeställa dina varor, ring 010-447 60 64, 0771-450 450 eller 010-447 6065

• Vi är hela Sveriges apotek och hjälper dig gärna med råd och tips och rätt 
produkter för hälsa, livsstil och välmående.

• Du kan hämta ditt recept hos oss och vi kan då tipsa om kompletterande varor. 

• Vi erbjuder tjänster som blodtrycksmätning, hälsocoachning,  
allergitest och öronhåltagning!

• Hos oss får du även gratis personlig läkemedelsrådgivning och 
läkemedelsgenomgång. 

• Vi har kunnig personal på plats för att hjälpa dig med gratis hudanalys och 
make-up rådgivning.

• Glöm inte att gå med i vår kundklubb! Som medlem får du bonuspoäng på 
det du handlar. Du får också många spännande erbjudanden, kloka råd och 
inspiration inom området hälsa och välbefinnande.

• Håll också koll på vår hemsida för information och aktuella erbjudanden!

• Nyhet: Nu kan du vaccinera dig hos oss på onsdagar mellan 10-18.

Hela Sveriges Apotek

Vi har öppet måndag-fredag 9-19, lördag 10-16 och söndag 12-16. 
Vi har öppet alla dagar året runt förutom nyårs-, påsk- och juldagen. 
Ni hittar oss i Mörby centrum i Danderyd, vägg i vägg med systembolaget. 

Välkomna till
Enebybergs Vårdcentral och
Barnavårdscentral!
Öppettider: mån–fre 08.00–17.00 
(Receptionen stänger 16.00)

Besöksadress: Enebytorg 17, 182 45 Enebyberg

Vi erbjuder ett kvalificerat medicinskt omhändertagande
med telefonrådgivning och tidsbokade besök hos läkare och
sköterskor, både akuta- och icke-akuta, via telefon eller 
webbokning på 1177.se
Enebybergs Vårdcentral är belägen vid Eneby Torg i Enebyberg.

TELEFONNUMMER OCH TELEFONTIDER
Medicinsk rådgivning och bokning av tider sker hos 
distriktssköterskan eller via 1177.se   587 548 70

Barnavårdscentral (BVC) 
Malin Ceder      587 548 71
Susanne Winehag Hallman    587 548 75

Det finns möjlighet att lista sig på vårdcentralen.
För frågor angående listning ring 587 548 61

För mer information se vår hemsida 

www.enebybergsvardcentral.se

PMS 285 enbart logon

Enebybergs Vårdcentral

VI FINNS DÄR OAVSETT 
VAD SOM HÄNDER
 
Hyresgästföreningen har över en halv miljon hushåll som 
medlemmar. Att vi är så många ger oss bra förutsättningar 
för att kunna påverka bostadspolitiken i Sverige. Det inne-
bär också att vi har en organisation med erfarenhet och 
kompetens som du kan fråga om allt som rör ditt boende i 
hyresrätt. Bli medlem du också.

Hyresgästföreningen region Stockholm
hyresgästföreningen.se
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Många möjligheter 
till en aktiv fritid

En motionsrunda, skidtur eller promenad i 
de preparerade spåren i Rinkebyskogen eller 
Altorpsskogen är ett utmärkt sätt att ge sig ut i 
naturen. Vid infarterna till områdena finns kar-
tor över spåren.

Vandringsleden Roslagsleden, som sträcker 
sig ända upp till Grisslehamn, startar i Rinke-
byskogen. Promenadvägar finns bland annat 
runt Ekebysjön och utmed Edsviken och Stora 
Värtan. Danderyd har ett flertal fotbollspla-
ner, både i konstgräs, naturgräs och grus. Här 
finns också två ishallar, två konstfrusna isbanor 

utomhus, två ridhus, tre golfbanor, flera ten-
nishallar och tennisbanor utomhus. Här finns 
också en stor och modern curlinghall samt ett 
flertal småbåtshamnar. 

Vintertid plogas Edsvikens, Ösbysjöns och 
Ekebysjöns isar – vid gynnsam väderlek – så att 
det går att åka långfärdsskridskor. 

I kommunen finns ett mycket aktivt för-
eningsliv som erbjuder en mångfald av verk-
samheter. På kommunens hemsida finns ett 
föreningsregister där du hittar alla föreningar,  
www.danderyd.se/Uppleva-och-gora.

Rikt kulturliv 
och levande 
traditioner

Danderyd har ett rikt kulturliv med en mängd program 
som arrangeras av hembygdsföreningar, bibliotekens vän-
föreningar och andra. Författaraftnar, föredrag, konserter 
och utflykter är några exempel. Danderyds Filmstudio visar 
filmer i Danderyds gymnasium. Höst- och vårmarknader, 
lucia- och julkonserter arrangeras. Danderydsgården är 
kommunens kulturcentrum (läs mer på sid 16).

För barn och ungdomar ordnas till exempel barnteater, 
konst- och skrivarläger på loven, program på fritidsgårdar-
na och möjlighet att söka kulturstipendier. 
I Danderyd värnar vi om traditioner som Valborg, Natio-

naldagen och midsommar som firas på olika platser runt 
om i kommunen. Ofta är de olika kommundelarnas hem-
bygdsföreningar engagerade. 

Mer information om alla arrangemang finns på vår 
hemsida www.danderyd.se i kalendariet På gång, i Dan-
derydsAktuellt, i en folder som finns på biblioteken och 
i Information Danderyd samt i lokalpressen.
www.danderyd.se/Uppleva-och-gora

Fotbollsträning på Djursholms IP:s konstgräsplan

Curlinghallen vid Danderyds 
gymnasium, en av de största i Europa.

Nationaldagen firas traditionsenligt vid Djursholms slott.Valborgsfirande vid Germaniaviken i Djursholm.Midsommarfirande i Kvarnparken.

I Danderyd finns inbjudande skogar, vackra parker, många fotbollsplaner, 
flera olika idrottsanläggningar och en närhet till vattnet – allt som behövs 
för en aktiv fritid. 
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På Pelican Self Storage i Täby finns säkra och varma 
förråd för alla dina behov. Frigör utrymme i ditt nya 
hem, se till att få plats med det som är viktigt. Förvara 
utemöblerna under vinterhalvåret och fyll förrådet 
med alla vinterkläder till våren.
 
Du kanske inte får plats med alla dina saker i nya 
hemmet, eller behöver renovera innan inflytt, vi har 
förråd i alla storlekar för dina behov.
 
Besök oss idag och få första månadshyran gratis.

At Pelican Self Storage in Täby we have secure and 
heated storage rooms for all your needs. Free up 
space in your new home, and make sure you have 
space for what’s important. Store outdoor furniture in 
the winter, then put in all winter clothes in the spring.

You maybe don’t have space for all your items in the 
new home, or need to renovate before you move in. 
We have storage rooms in all sizes for your need.

Contact us today and get first monthly rent for free.

pelicanselfstorage.se

Enhangsvägen

Centralvägen

Lövängsvägen
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Välkommen till Danderyd!



Enebyberg

Djursholm

Stocksund

Mörby C

Nora

Svalnäs

Skogsvik

Borgen

Klingsta

Kevinge
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Stockby

Långängen

Tranholmen

Ekeby

Altorp

Rinkeby

Berga

Ösby

Anneberg

Sätra

Djursholms 
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Stocksunds 
torg

Eneby torg

Söderskogen

Mörbylund
Charlottenberg

Mörby

Enebyängen

Vårt kommunvapen
Redan kung Magnus Erikssons stadslag från omkring år 1360  föreskrev att 
varje stad skulle ha sitt eget märke. I enlighet med denna tradition fastställdes 
av Kungl Maj:t 1916 vapnet för Djursholms stad, 1946 för Danderyds köping 
och 1955 för Stocksunds köping. När landskommuner med egna vapen inkor-
porerades med städer upphörde deras egna vapen.  
Vid sammanläggningen 1971 av Djursholms stad och Danderyds köping upp-
stod därför frågan vilket vapen som skulle väljas – det gamla stadsvapnet eller 
den namngivande köpingens vapen? 
Detta principiellt viktiga ärende hänsköts till statens heraldiska nämnd, som ef-
ter noggrann prövning utsåg Djursholms stadsvapen, ”En silverspets i rött fält 

med en chef av silver, belagd med tre röda rosor”, vilket med 
sin territoriella syftning på det gamla Djursholmsgodset 

därmed även omfattade Danderyds köping. Under 
godsets glansdagar på 1700-talet ingick vidare delar 
av nuvarande Täby kommun liksom hela Lidingö i 
mark - innehavet. 
Rosorna i stadsvapnet ansågs dessutom såväl sym-
bolisera trädgårds- och villasamhällena Stocksund 

och Djursholm som Danderyd och Enebyberg.

DANDERYDS
KOMMUN


