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Danderyds

Hej Danderyd!

Kungörelse Danderyds kommunfullmäktige
Nästa sammanträde äger rum 6 maj
kl 19.00 i Banérsalen på Djursholms slott.

Fullmäktige sammanträder därefter följande dagar:
• 10 juni, kl 19.00, Djursholms slott
• 23 september, kl 19.00, Djursholms slott
• 14 oktober, kl 19.00, Djursholms slott

Föredragningslista och handlingar finns på
www.danderyd.se/kf-handlingar

Allmänheten hälsas välkommen att närvara.

Mötena kan avlyssnas direkt och i efterhand via kommunens 
hemsida www.danderyd.se/webbsandning

Informationsblad utgivet av
Danderyds kommun.

Redaktion:
Maria Djurskog
Susanna Abramowicz
Helena Eriksson
Maria Fernsund
Eva-Lotta Hallberg
Jenny Pedersen

Ansvarig utgivare:
Jan-Erik Alenbrand

Tel: 568 910 00 (växel)
e-post:
danderydsaktuellt@danderyd.se
webbsida:
www.danderyd.se/danderydsaktuellt

Tryck:
Stockholms Lito Grafiska AB,
Danderyd

Nästa nummer av
DanderydsAktuellt
kommer den 30 april.
Manusstopp den 22 mars.

Danderyds

Danderyds kommun
Postadress: Djursholms slott, Box 66, 182 05 Djursholm
Besöksadress: Djursholms slott, Banérvägen 6
Telefon: 08-568 910 00
E-post: kommunen@danderyd.se
För kommunens öppettider se www.danderyd.se/kontakt
Hemsida: www.danderyd.se
Facebook: www.facebook.com/danderydskommun



3Danderyds

Axplock
aktuella ärenden

Kommunens handlingar 
och protokoll publiceras 
löpande på
www.danderyd.se/
handlingarprotokoll

Kommunens öppettider
vid påsk och Valborg
Torsdag 18 april, dagen före långfredagen håller kommunens växel 
och förvaltningar öppet från kl 8.00 till kl 14.00.

Tisdag 30 april, dagen före första maj håller kommunens växel och 
förvaltningar öppet från kl 8.00 till kl 14.00.

Du vet väl att du kan göra flera av dina 
ärenden och få svar på dina frågor via vår 
hemsida!
På www.danderyd.se hittar du svar på de flesta frågor.
Här kan du bland annat anmäla fel och brister, lämna synpunkter och
ansöka om parkeringstillstånd.

Du kan också kontakta oss via e-post: info@danderyd.se
eller telefon. Välkommen att ringa 08-568 910 00.

Besök: Du kan också besöka Information Danderyd i Mörby Centrum för 
personlig kontakt. Öppettider: mån 8-19, tis-fre 8-17. Stängt röda dagar.

Programblad med
aktiviteter för seniorer

Finns att hämta på Information 
Danderyd, kommunens bibliotek,
seniorträffar eller att ladda ner via: 
www.danderyd.se/seniortraff

Vill du få bladen mailade varje
månad? Kontakta Maria Hörtin, 
samordnare för Seniorträffar.
e-post: maria.hortin@danderyd.se
telefon: 08-568 911 74. 

Kommunfullmäktige 2019-03-04
§ 25 KS 2019/0056

Ombudgetering av
investeringsanslag 2018

Ärende
Av tilldelade investeringsmedel 2018 
begär nämnderna ombudgetering 
om totalt 88,2 miljoner kronor. Or-
saken är att projekten ännu inte har 
slutförts eller har blivit försenade. 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkän-

ner ombudgeteringar av inves-
teringsmedel om totalt 88,2 
miljoner kronor enligt tjänsteut-
låtandet.

2. Kommunfullmäktige godkän-
ner kultur- och fritidsnämndens 
förslag på omfördelning av 4,2 
miljoner kronor inom ramen för 
2019 års investeringsmedel.

3. Kommunfullmäktige fastställer 
kommunstyrelsen förslag till ny 
investeringsbudget för nämn-
derna enligt tjänsteutlåtandet. 
Förslaget innebär en reducering 
med cirka 35 procent för samt-
liga nämnder exklusive VA och 
Avfallskollektivet.

Kommunstyrelsen 2019-02-19
§ 45 KS 2019/0112

Förslag till överskottsmål 2019

Ärende
Majoriteten har tagit fram ett förslag 
till överskottsmål för år 2019. Syftet 
med förslaget är att hantera den 
ekonomiska utmaning som kommu-
nen står inför. Förslaget komplet-
terar ärendet som behandlar ekono-
miska ramar för 2020 och 2021.

Förslaget är framtaget för att fä en 
långsiktig hållbar ekonomi och en 
budget i balans, men krävs också 
för att kommunen ska kunna hämta 
igen tidigare underskott vilket kom-
munallagen kräver.

Kommunstyrelsen noterar att MBL-
förhandling kommer att genomföras 
innan kommunfullmäktige fattar 
beslut.

Majoritetens förslag till
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag till kom-
munfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna överskottsmål för år 2019 
på 13,4 miljoner kronor enligt majo-
ritetsförslag daterat 2019-02-19. 
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Välkomna till

Naturdagen vid
Nora träsk
Lördag 6 april
kl. 10.30 - 12.30
• Klappa en gädda! 

Gäddor som vandrar från Edsviken till Nora träsk 
kommer att vägas och mätas av Sportfiskarna och sedan 
släppas ut igen. Alla intresserade får en chans att klappa 
gäddan och studera den på nära håll. 

• Klapphage 
Kom och klappa getter, höns och kaniner i vår klapphage. 

• Ansiktsmålning 
Måla en gädda eller fjäril på kinden? Ansiksmålning för barnen. 

• Våra superhjältar bina 
Danderyd Täby biodlarförening berättar. 

• Träffa de fina brukshästarna 
från Järva trädvårdscenter som hjälper oss i vårt naturvårdsarbete. 

• Fika! 
Vi bjuder på dryck och kanelbulle. 
Det finns också korv med bröd att köpa. 

• Tipspromenad

Var en
superhjälte för 

naturen!

Vi finns vid Noraträsk- 
bäckens utlopp i Edsviken.

Naturdagen arrangeras av
Danderyds kommun.

På plats finns bland andra
Anna Lind från Danderyds
kommun och John Kärki 
från Sportfiskarna.

Se utförligt program på
www.danderyd.se/
naturdagen
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För 11 år sedan blev Ekebysjön 
naturreservat, mycket tack vare 
mängden ovanliga sjöfåglar 
som valt sjön som boplats. Men 
fåglarna trivdes inte och antalet 
arter minskade. Nu har ett expe-
riment lockat tillbaka fågellivet 
vid Ekebysjön.

Danderyds kommun räknar regel-
bundet fåglarna i omgivningarna och 
märkte att antalet fågelarter började 
minska i Ekebysjön. Varför vet ingen 
riktigt.

– En teori vi har är att det inte fun-
nits tillräckligt trygga boplatser för 
fåglarna runt sjön. Vassöarna där 
fåglar häckat har varit för nära land 
och blivit störda av hundar, rävar el-
ler andra rovdjur. En annan teori är 
övergödning, säger Anna Lind, mil-
jö- och samhällsplanerare på Teknis-
ka kontoret i Danderyds kommun. 

Skrattmåsen – sjöns eget
säkerhetslarm
En art som började minska drastiskt 
var skrattmåsen. Skrattmåsen är en 
så kallad paraplyart, det betyder att 
den är som ett ”paraply” för andra 
känsliga fågelarter.

– Skrattmåsar varnar för kråkor, 
rovfåglar och andra rovdjur. Det gör 
att arter som till exempel änder, 
doppingar och tärnor tycker om att 
bo nära skrattmåsarna. De kän-
ner sig trygga och därför är också 

skrattmåsen en viktig art att skyd-
da, berättar Anna Lind.

Konstgjorda våtmarker
För att vända trenden tog Anna och 
hennes kollegor till en ny metod för 
att få skrattmåsen att trivas. 2015 
placerades en ö med konstgjord våt-
mark ut i Ekebysjön. 2018 placera-
des ytterligare två öar ut.

Den flytande våtmarken består av 
en plaststomme av återvunnen PET-
plast med en strandmatta på. Där 
har det planerats växter som passar 
Ekebysjöns miljö. Växternas rötter 
bildar en rotgardin under stommen. 
Rotgardinen ger en god livsmiljö för 
vattenrenande mikroorganismer.

Minskar risken för övergödning
– Vi behövde skapa en trygg och bra 
bo- och häckningsplats för fåglarna. 
Den flytande våtmarken efterliknar 
de naturliga processerna som sker 
i en våtmark. Så förutom att skapa 
bättre förutsättningar för fåglar så 
bidrar den flytande våtmarken till att 
förbättra vattenkvaliteten och mins-
kar risken för övergödning, säger 
Anna Lind.

Och resultatet? Vid en punktinvente-
ring av fåglar vid sjön 2015 note-
rades en (1) skrattmås. 2018 var 
siffran 175 stycken. Ett riktigt lyckat 
projekt för Ekebysjöns biologiska 
mångfald med andra ord.

Flytande våtmarker lockar fåglarna tillbaka till Ekebysjön

Så här ser en flytande våtmark ut. 
Just den här ligger i Mörbyviken.
I Ekebysjön finns tre stycken
mindre öar.
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Prova‐på‐dag 
torsdag den 2 maj kl. ca 9.30‐15.00 

 Lärare och elever bjuder in intresserade elever i åk9  
att följa undervisningen under en hel dag.  

Häng med och se hur vi har det på våra lektioner och hur  
det funkar på Marina läroverket. 
Till Prova‐på‐dagen behövs en  

föranmälan. Se KALENDER på vår hemsida 
 

Öppet hus 
Inför omvalet till gymnasieskolan 

torsdag den 2 maj 
kl 17.00 – 19.30 

Prova vår hemlagade skolmat på Hamnkrogen 
öppet kl 16.30 – 18.30 (50kr) 

 
 
 

Välkomna! 
www.marinalaroverket.se 

   

 

 

 

 

 

Marina läroverket i Danderyd 

DANDERYDS
KOMMUN

Nyfiken på solenergi?

Vad innebär det att anlägga solceller?
Vilket nytta gör det och hur fungerar det med bygglov?

Under temakvällen får du svar på dina frågor och lär dig 
mer om vilken betydelse solceller kan få för din fastighet.

Välkommen till en kostnadsfri temakväll med fokus 
på solenergi för villor och radhus!

• 17.00 – 18.00 Minimässa och fika 
• 18.00 – 18.45 Föreläsning och presentation av 

vad vi kommer att se på studiebesöket
• 19.00 – 20.00 Studiebesök vid hus med solceller, 

5 minuters promenad.

Solseminarium 
- för villor och radhus 

Datum Tisdag, 9 april

Tid Minimässa och fika från kl 17.00
 Föreläsning med start kl 18.00

Plats Aulan, Marina läroverket,
 Hamnv. 2 Stocksund

Läs mer och anmäl dig på
danderyd.se/solseminarium
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Bokslutet för kommunens
ekonomi 2018 visar på ett
underskott på närmare
80 miljoner kronor.

Sammanfattningsvis handlar under-
skottet om fyra saker:

1. Nämndernas kostnader, det 
vill säga kostnaderna för 
kommunens verksamheter, har 
ökat kraftigt och i snabbare takt 
än vad skatteintäkterna har 
gjort. Detta har byggt upp ett 
allt större gap mellan intäkter 
och utgifter i kommunen. 

2. Den höga takt med vilken skatte-
intäkterna har ökat under senare 
år har bromsat in, ökningstakten 
är inte längre lika hög. Den korta 
förklaringen till att ökningstak-
ten viker är att det går sämre 
för Sveriges kommuner och att 
skatteunderlaget i Danderyd inte 
växer lika mycket som i övriga 
riket.

3. Exploateringsintäkter, inkomster 
från när kommunen säljer mark, 
har använts för att budgetera och 
finansiera driften, det vill säga de 
löpande kostnaderna för kom-
munens verksamheter, och inte 
enbart till investeringar i kommu-
nen. När dessa intäkter nu uteblir 
leder det till underskott. 

4. För att hantera risken med oför-
utsedda kostnader är det brukligt 
att budgetera med ett så kall-
lat överskottsmål eller en buffert 
på 1,5–2 procent av kommunens 
skatteintäkter. Detta har histo-
riskt inte gjorts vilket har ökat 
den ekonomiska sårbarheten.

För att komma till rätta med 
aktuellt budgetunderskott beslöt 
kommunfullmäktige den 4 mars, 
enligt den politiska majoritetens 
förslag, om ett överskottsmål för 
år 2019 på 13,5 miljoner kronor. 
Vidare togs ett inriktningsförslag 
till minskade budgetramar inför 

verksamhetsåret 2020 och 2021 
jämfört med 2019 års budget. För 
kommunen som helhet betyder 
inriktningsförslaget att kommunen 
gör besparingar i verksamheterna 
om totalt cirka 71 miljoner 
kronor (4 procent) för budget 
2020 och utgår från nuvarande 
kommunalskattenivå.

Kommunstyrelsen och nämnderna 
har nu i uppdrag att senast den 15 
april lämna in till kommunstyrel-
sen en konsekvensbeskrivning vad 
ramförslaget medför för effekter för 
respektive verksamhet samt vilka 
eventuella måljusteringar som för-
slaget medför.

Förslaget om budget 2020 bereds i 
kommunstyrelsen den 27 maj för att 
sedan slutligen beslutas av kom-
munfullmäktige i november 2019.

Se www.danderyd.se för mer 
information om kommunens 
budgetarbete.

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna för 
att få kommunens ekonomi i balans

När sopas
gatorna?
Ett säkert vårtecken.
Varje vår ser Danderyds kom-
mun till att sand sopas bort från 
gator, gång- och cykelbanor för 
att göra trafiken säkrare och 
trivsammare.

Sandsopningen påbörjas vanligtvis 
i slutet av mars och ska vara fär-
dig till den 1 maj. Detta beror dock 
på väderleken och kan därför änd-
ras om det är så att vintern inte vill 
släppa in våren. Marktemperaturen 
behöver vara över nollstrecket för 
att sandsopningen ska sätta igång. 
Anledningen är att sandsopningens 
första moment är att spola med vat-
ten som blir blixthalt om det fortfa-
rande kan frysa på.

Var sopas det först?
Vi börjar alltid sandsopa prioriterade 
platser först som buss- och
centrumanläggningar, skolor, gång- 
och cykelvägar till exempel. Ord-

ningen för hur kom-
mundelarna sopas 
ändras varje år. För 
2019 gäller ordningen 
Stocksund, Västra 
Danderyd, Djursholm 
och Enebyberg.

Att tänka på som
fastighetsägare
Kom ihåg att inte 
sopa ut grus och 
damm från tomt och 
förgårdsmark (den 
lilla biten mark mel-
lan din tomt och väg/
gata) till gatan. Det 
gör att gatan behöver 
sopas flera gånger. 
Sopa heller inte ut löv 
och grenar, det fast-
nar nämligen i sop-
maskinen och orsakar 
onödiga avbrott.

Läs mer på
danderyd.se/
sandsopning
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Två förskolor läggs 
ned i Djursholm
De kommunala förskolorna Baduhild 
och Norra Åsgård i Djursholm kom-
mer att avvecklas till hösten 2019. 
Beslutet fattades av Kommunstyrel-
sens produktionsutskott (KSPU) vid 
ett extrainsatt möte den 19/2. 

Det finns ett stort överskott av för-
skoleplatser i Djursholm – det finns 
helt enkelt fler platser än det finns 
barn. Det innebär att hyreskostna-
den per barn blir hög och att det är 
svårt att få ihop logistiken så att för-
skolorna kan hålla öppet hela dagar-
na när det är så få i personalen. 

- Det har varit väldigt tydligt för oss 
alla som arbetar inom förskolan att 
det är svårt att fokusera på verk-
samhetens kvalitet när mycket tid 
går åt till att försöka fylla antalet 
tomma platser, säger Lena Wallin, 
tillförordnad verksamhetschef för de 
kommunala förskolorna i Danderyd.

Altorps och Hildingavägens
förskolor har plats
Det finns fortfarande två kommunala 
förskolor kvar i Djursholm, Altorp 
och Hildingavägen. Dessa kommer 
att kunna ta emot de barn som på 
grund av nedläggningen behöver 
byta förskola till hösten. 

- De vårdnadshavare som berörs av 
nedläggningen har informerats och 
fått erbjudande om plats på Altorp 
samt Hildingavägen för sina barn. 
Delar av personalen kommer också 
att kunna flytta med barnen dit, sä-
ger Lena Wallin. 

Förtur i kön till hösten
De berörda familjerna har förtur i 
kön till övriga förskolor i kommu-
nen, efter det att avvecklingen trätt i 
kraft den 31 juli 2019. 

Att det är just Baduhild och Norra Ås-
gårds förskolor som ska avvecklas be-
ror i huvudsak på att de under flera år 
haft ett vikande barnunderlag och har 
få barn i kö till hösten. Dessutom har 
de två andra kommunala förskolorna i 
Djursholm nyligen renoverats.

Alla medarbetare med fasta anställ-
ningar på Baduhild och Norra Åsgård 
kommer erbjudas fortsatt anställning 
i kommunen.

Ska du bygga i vår och sommar?
Om du ska bygga nytt, bygga till, bygga om eller riva en byggnad 
krävs bygg- eller rivningslov. Även om en åtgärd inte är bygglovs-
pliktig kan en anmälan krävas.

Bygglov, marklov och rivningslov
Ett lov är ett skriftligt beslut på att du får bygga efter godkända ritningar 
och beskrivningar. Lov krävs exempelvis för att bygga nytt, bygga till, 
ändra användningssätt samt för uppförande av plank, murar, balkonger 
och skyltanordningar. I lovet prövas om föreslagen åtgärd stämmer över-
ens med bestämmelserna i gällande detaljplan, yttre utformning, place-
ring på tomten samt om plan- och bygglagens krav på tillgänglighet och 
lämplighet uppfylls. Byggnadens tekniska egenskaper prövas efter beslut 
om bygglov och före byggstart.

Bygglov krävs när du ska:
• Uppföra nya byggnader eller göra tillbyggnader.
• Ta i anspråk eller inreda en byggnad helt eller delvis för ett annat än-

damål, exempelvis ändra användning från bostad till kontor.
• Uppföra murar, plank eller anordna upplag eller materialgårdar.
• Bygga stora radiomaster, vindkraftverk, cisterner. Anlägga parke-

ringsplatser, idrottsplatser, båthamnar och golfbanor. Väsentligt ändra 
byggnader och anläggningar.

• Väsentligt ändra en byggnads yttre, till exempel ändra kulör, byta fa-
sadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.

• Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar.

Rivningslov krävs när du ska:
• Riva en byggnad eller en del av byggnad. Detta gäller även komple-

mentbyggnader som exempelvis garage och förråd.

Marklov krävs när du ska:
• Schakta eller fylla upp en tomt som avsevärt ändrar höjdläget. Enligt 

byggnadsnämndens policy bedöms markförändringar mer än 0,5 me-
ter som avsevärd ändring.

• Fälla träd om det anges i detaljplanen.

Bygglovavdelningen arbetar för närvarande vidare med digitalisering och 
e-tjänster. Målsättningen är att e-tjänsterna ska vara i full funktion under 
hösten 2019. Då kan du lämna in din ansökan via vår nya e-tjänst och 
dessutom följa upp ditt ärende digitalt.

• Besök gärna www.danderyd.se/bygglov där du kan läsa mer och 
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 centrum 
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

• Hur din fastighet får bebyggas regleras av gällande detaljplan. 
Du hittar den detaljplanen via kommunens karttjänst på 
www.danderyd.se/sokdetaljplaner

• 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.

Kontaktinformation bygglov
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SKÄRGÅRDSLÄGER
Marina läroverkets skärgårdsläger 
för dig som slutar 7:an och 8:an 

 

26 juni ‐ 6 juli 
 

Marina läroverket erbjuder dig som går ut 7:an och 8:an  att delta i ett kul,  
spännande och lärorikt skärgårdsläger i 11 dagar på vår skärgårdsö i sommar.  

Totalt 40 ungdomar kommer att kunna erbjudas plats på detta läger. 
 
 

Du kommer att bo på skolans egna lägerö Idskär. Där kommer du att få lära dig hantera både motor‐ och 
segelbåtar i olika situationer. Vi gör utflykter runt i skärgården och besöker spännande och vackra platser.  

Vi kommer också vara ute några dagar med något av skolans större fartyg. 
 

Priset per deltagare är 9 900kr, i detta ingår helpension.  
Möjlighet att ta förarbevis, inkl kursmaterial.  
Vi kommer att bjuda in alla anmälda och antagna deltagare (och anhöriga) till  
en förberedande informationsträff på Marina läroverket under våren 2019. 
 
Har ni några frågor så kontakta info@marinalaroverket.se 
eller ring 08‐85 32 00  
 
 

LÄS MER OM LÄGRET OCH ANMÄLAN  www.marinalaroverket.se/skargardslager 

   Familjedag 
den 6 juli 

Se vilka konstiga saker som 
kommit till avloppsreningsverket 
på www.kappala.se/skrap

Släng bomullstussar,  
tops och annat skräp  
i papperskorgen.

Använd toaletten till  
det den är till för.  
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Tisdag 9 april
kl 19.00

Musik på
Djursholms slott

Spansk afton
med konsertgitarristen   
Magnus Andersson och

sångerskan Nina Ivarsson,
elev på Opus Norden.

 
Arr: Danderyds kommun.

Pris vuxna 100 kr, under 18 år fri 
entré. Biljetter www.tickster.com

Fika från kl 18.30.

Välkommen! 

Tisdag den 30 april bjuds det på 
tal, körsång och brasa på tre
platser i kommunen!

Kvarnparken kl 19.00
Arrangör:
Danderyds hembygdsförening.

Germaniaängen kl 19.30
Arrangör:
Djursholms Forntid och framtid.

Svanholmsparken kl 20.30
Arrangör: Sällskapet Amorina.

Stipendium från Danderyds Slöjdgille
Danderyds Slöjdgille delar ut stipendier till ungdomar som nästa läsår 
kommer att studera slöjd eller konsthantverk inom postgymnasiala 
utbildningar. Sökande ska vara mantalsskrivna i Danderyds kommun. 
Tidigare års stipendiater har studerat bland annat textildesign, 
fiolbyggande och möbelsnickeri. 

Om du är intresserad är du välkommen att kontakta oss på 
info@danderydsslojdgille.se eller skicka brev till 
Kvarnstugan, Kvarnstigen 2, 182 34 Danderyd.

Se även vår hemsida www.danderydsslojdgille.se

Skriftlig ansökan ska vara oss tillhanda senast den 15 april 2019.

Företagsmässan

Världsklass Danderyd
11 april kl 11.00 - 17.00
14:e året | Mörby Centrum | Fri entré utan föranmälan

• Mässan förenar handelsplats, näringsliv 
och utveckling  

• Nya möjligheter för utställare och medverkande

• Invigning av Hanna Bocander, 
kommunstyrelsens ordförande

• Nyhet 1: 
Bästa UF från Danderyds gymnasieskolor utses

• Nyhet 2: 
Årets Företagare Danderyd utses

• Program med presentationer och underhållning  

• After Work-Mingel med tilltugg

För mer information om mässan och för dig som vill delta:

www.foretagsmassandanderyd.se

Företagsmässan är ett samprojekt mellan
Danderyds kommun och Företagarna Danderyd
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På gång i Danderyd 3/4 - 25/4

Skicka dina evenemangstips till pagang@danderyd.se
Observera att detta bara är ett axplock. Det finns mycket mer på www.danderyd.se/pagang 

• 4/4 Their finest
• 25/4 The ladykillers

Efter visningen 25 april har vi en 
liten vårfest.

Medlemsavgift. Läs mer på
www.danderydsfilmstudio.se

Filmerna visas i aulan på
Danderyds gymnasium kl 19.00.

PROGRAM FÖR VÅREN 2016

 Gamla och nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till vår studio i vår! 
Vi hoppas att visningsprogrammet skall upplevas som intressant och spän-
nande. Inledningsfilmen, den uppmärksammade skildringen av Ingrid Berg-
mans liv har önskats av många. Den ryska filmen ”Leviatan” som utspelar 
sig vid norra ishavets stränder har fått internationella filmpriser. Klassikern 
”Airport” ger en roande bild av kaoset på en flygplats...
 Filmerna visas i Danderyds Gymnasium på torsdagar kl. 1900, och vis-
ningarna sker med stöd av kommunen.

Terminskortet kostar 200 kr. och gäller för alla visningarna. 
Inga enstaka biljetter säljs.

Köp terminskort genom inbetalning till vårt plusgirokonto 66 73 95-8, helst 
10 dagar före ditt första besök. Glöm inte att ange ditt för- och efternamn, 
adress och e-mailadress i samband med betalningen (texta!). Den första 
gången du kommer efter betalningen får du då medlemskortet. 
 Vår hemsida www.danderydsfilmstudio.se innehåller bl.a. programmet 
och information om studion. Du kan också få programmet med e-post. Upp-
ge adress till inger@bielke.se. För mer information, ring Sebastian Conradi 
755 85 23 eller Bengt-O. Persson 755 99 68. 

Torsd. 4/2 JAG ÄR INGRID
 (Sverige 2015) 114 min. 

Regi: Stig Björkman. I rollerna: Ingrid Bergman, Isabella 
och Roberto Rosselini, Pia Lindström m.fl.

Storstjärna i närbild. Stig Björkman har gjort ett uppmärksammat porträtt 
av vår mest berömda filmstjärna genom tiderna (3 Oscar). Berättelsen byg-
ger till stor del på Ingrids egna kortfilmer, hon var en hängiven filmare. Trots 
att Ingrid var borta från sina barn i långa perioder, berättar de i intervju om 
sin stora kärlek och beundran för sin charmiga mamma. 

DANDERYDS FILMSTUDIO Torsd. 11/2  EN DUVA SATT PÅ EN GREN OCH 
FUNDERADE  PÅ TILLVARON 

 (Sverige 2014) 101 min. 
Regi: Roy Andersson. I rollerna: Holger Andersson,  
Nils Westblom, Charlotta Larsson m.fl.

Livsfilosofi. Roy Anderssons senaste film har blivit mycket uppskattad av 
kritikerna och prisbelönats vid flera tillfällen. Vi får som i hans tidigare filmer 
möta många udda existenser och miljöer, denna gång t. ex. två kringresan-
de försäljare som har stora svårigheter. En kommentator har liknat Anders-
sons perspektiv på tillvaron med en högt sittande duvas. 

Torsd 18/2  KVINNA I GULD
 (USA/UK) 109 min

Regi: Simon Curtis. I rollerna: Helen Mirren,  
Ryan Reynolds , Daniel Brüel m.fl. 

Stulna tavlor. Maria Altman är en österrikisk judisk kvinna, vars familj under 
kriget har berövats många av målarkonstens mästerverk, bl. a. en tavla av 
Gustav Klimt, på grund av stöld av nazisterna. Vi får följa hennes drama-
tiska kamp för att få tillbaka tavlorna. 

Torsd. 25/2 MIMI OCH GRIGRIS 
 (Fra/Tchad 2013) 101 min 

Regi: Mahamat-Saleh Haroun. I rollerna: Soleymane Démé 
Anais Monory, Cyril Guei m.fl.

Skicklig dansare. Grigris är 25 år och trots en polioskada är han en upp-
skattad dansare på nattklubbar i Tchad. Han träffar Mimi och de båda blir 
ett par. När pappan blir sjuk tvingas han skaffa pengar till vård, och börjar 
smuggla bensin med en liga. Det uppstår en konfllikt och Grigris måste fly. 
Han jagas, och jakten får en en magnifik avslutning som man sent glömmer.

• Ons 3 april kl 9.00
Smultron & sång show på 
Djursholms bibliotek. Sång och 
hålligång! Biljetter 50 kr per barn. 
Boka på 08-568 911 92 eller via 
djursholms.bibliotek@danderyd.se

• 4 – 5 april kl 10 – 18
Danderyds Slöjdgilles vårförsälj-
ning i Mörby Centrum, torget plan 
4. Handvävt, broderat, stickat, påsk-
pynt mm. Lotteri. Välkommen!
www.danderydsslojdgille.se

• 4 april kl 14
Lyzzna i Djursholms kapell.
Ingemar von Heijne och en 
grammofon.

• Tors 4 april kl 17
Författarbesök: Jens Liljestrand, 
Danderyds bibliotek. Författaren 
Jens Liljestrand berättar om sin 
Augustprisnominerade biografi över 
Vilhelm Moberg. Anmälan till gustav.
forne@danderyd.se eller på telefon 
08-568 911 90.
 
• Fre 5 april kl 19
Konsert med stråkorkester
NordOst i Danderyds gymnasiums 
aula. Elever från kultur- och 
musikskolorna i Norrort bjuder på 
blandat program. 
 
• Lör 6 april kl 11
Drottningen dansar. 
Danderydsgården. Föreställning 
för barn 5-12 år. En tidsresa 
in i 1600-talet. Länsmusiken i 
Stockholm i samarbete med Dis. 
Biljetter för 50 kr bokas på tickster.
com

• Lör 6 april kl 13-16
Hembygdskafé, Hästhagsvägen 
7 Lars Ahlstrand berättar om 
Danderyds brandkår på 60- och 
70-talet. Kaffe och hembakat till 
självkostnadspris. Föredrag ca kl 
13.30.

• Lör 6 april kl 15
Vad händer här och vad vill vi 
med Stocksund i framtiden? 
Sällskapet Amorina bjuder in 
till tesalong och samtal med 
Claës Breitholtz, ordförande i 
byggnadsnämnden. Stocksunds 
bibliotek 

• Sön 7 april kl. 19:30
Johan Stengård Big Band. Basie, 
Sinatra, Quincy m.m. Sångerskan 
Clara Folkebo är gästartist. 
Danderydsgården. Fikaservering. 
Biljetter 200 kr, säljs på plats från kl 
18.30.

• Mån 8 april kl 19.30
Den oändliga familjen. Cilla 
Naumann berättar om sin senaste 
roman. Djursholms bibliotek. 
Medlemmar i Djursholmsbibliotekets 
vänner kan hämta biljetter 
på biblioteket fr.o.m. 30/3. Ej 
medlemmar fr.o.m. 3/4. 
 
• Mån 8 april kl 19
Solo- och kammarmusikkonsert 
i Petruskyrkan. Elever från Dande-
ryds kulturskola medverkar.

• Tis 9 april kl 18, 
Författarsamtal med Johan Jihde 
på Stocksunds bibliotek. Johan Jihde 
i samtal om sin lokalförankrade 
spänningsroman 10 dagar & 1 natt - 
en vardagsthriller.

• Ons 10 april kl 16
Selmas samlade vrede. En 
monolog framförd av Görel Crona 
på Djursholms bibliotek. Möt Selma 
som barn, tonårsflicka och student. 
Biljett 50 kr, bokas på djursholms.
bibliotek@danderyd.se eller på 08-
568 911 92.  

• Ons 10 april kl 17
Boktipsarkväll: Europa i littera-
turen. Danderyds bibliotek. Perso-
nalen på biblioteket delar med sig 
av sina boktips på temat Europa i 
litteraturen. Vi bjuder på fika. 

• Tis 23 april kl 17
Afternoon tea med Margret 
Thatcher. Danderyds bibliotek, 
Mörby centrum Alexander 
Chamberlain föreläser om 
”Järnladyn”, Storbritanniens 
mångåriga premiärminister. I 
samarbete med ABF. Vi bjuder på 
eftermiddagste. 

• Sön 28 april kl 16
Cedergrenska tornets dag. Säll-
skapet Amorina bjuder in till festlig-
heter med musik, stipendieutdelning 
och buffé. För att delta betalas 350 
kr till plusgiro 2 59 13-5 före den 18 
april.

UTSTÄLLNINGAR 
Stocksunds bibliotek
• 23/2-9/3 Gamla Vykort från 

Stocksund (Sällskapet Amorina)
• 14/3-12/4 Idala Seniorträff 

ställer ut sina alster.  
15-25/4 Fotografier från 
Hans Edsbagges arkiv.

• 25/4-9/5 Vad tar du med dig när 
du går? Strandfynd.

Danderyds konsthall,
Ösbystugan
• 5-10/4 Pouring Colours - Tavlor 

av Ebba Dieden, Yvone Feuk, 
Tina Frankfeldt, Ana Gaines och 
Christina Levin Lundberg. 
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Anhörigstödet
Anhörigcafé
i samarbete med 
Svenska kyrkan på And-
rum i Mörby cent-rum, 
plan 5 (uppgång vård-
centralen). 
5 april kl. 13-15.

Samtalsträffar för an-
höriga till personer med 
demenssjukdom. 
Anmälan till Catherine 
Berglund tel 568 911 19.

När jag inte längre är med
En studiecirkel med fem träffar 
för dig som är förälder till ett 
vuxet barn med funktionsned-
sättning. Efter vår cirkel är av-
slutad, så bjuds du att komma 
till våra regelbundet arrangera-
de återträffar. 
Start: 9 april, kl.17.00. 
Anmälan 08-568 919 26, eller 
mikael.nylander@danderyd.se

Vill du förstå ditt barnbarn 
med NPF bättre?
Informationsträff om NPF, neu-
ropsykiatriska funktionsned-
sättningar, såsom ADHD, ADD, 
Asperger och Autism/ASD.
Datum: 13 april, heldag. Anmä-
lan 08-568 919 26 eller
mikael.nylander@danderyd.se

Läs mer på
www.danderyd.se/
anhorigstod

Vill du bli volontär för äldre?
Har du en stund över? Ta möjligheten att sätta 
guldkant på tillvaron för en medmänniska.
Du engagerar dig ideellt när du har tid och möjlighet.

Vill du som är äldre ha besök
av en volontär?
Mötet är en frivillig och ömsesidig överenskommelse 
mellan dig och volontären som har tystnadslöfte.

Är du intresserad? 
Kontakta 
Volontärsamordnare 
Maria Hörtin,
telefon: 08-568 911 74, 
e-post: maria.hortin@
danderyd.se

Mer information finns 
på www.danderyd.se/
volontarverksamhet

Missa inte cykeldagen den 10 maj
Under dagen har du möjlighet att träffa kommunens representanter och ställa dina
frågor inom trafikplanering, miljö, hållbarhet, energi och klimat.

Se kommande information på www.danderyd.se/cykling

Koppla av i naturen
– men ha koppel på från 1 mars
Äntligen närmar sig våren och sakta men säkert vaknar naturen till 
liv. Under perioden 1 mars till 20 augusti är det extra viktigt att du 
som hundägare har koll på din hund i skog och mark. 

Visste du att det enligt Lagen om tillsyn av katter och hundar §16 till och 
med är straffbart om hunden springer efter vilda djur? Den här lagen finns 
till för att de vilda djuren ska vara skyddade när de får sina ungar, vilket 
händer under den här tiden på året.

Hunden är människans bästa vän enligt talesättet. Men tänk på att det ock-
så finns många som är rädda för hundar. Alla ska ha möjlighet att motionera 
och vistas i våra skogar och parker, både hundar och människor. Därför är 
det kopplingstvång på all offentlig plats i Danderyds kommun, bland annat 
motionsspår, på badplatser och på våra idrottsplatser. För den som vill släp-
pa sin hund fritt finns det hundbad vid Svalnäs strandpromenad och Rösjön 
samt en hundrastgård vid Skuggboparken.

Under 2019 pågår arbete med att ta fram förslag på lämpliga platser för yt-
terligare en hundrastgård. I vintras efterlyste Tekniska kontoret idéer och 
förslag på platser för en hundrastgård från medborgarna. Hela 136 förslag 
kom in och under våren ska Tekniska kontoret titta närmare på de bäst 
lämpade platserna för att sedan ta fram ett slutgiltigt förslag till tekniska 
nämnden.

Läs mer om hundrastgårdar och koppel på danderyd.se/hund


