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Klipp ut och spara!  
NYTT SCHEMA  
FÖR MOBILA 

ÅTERVINNINGSCENTRALEN

Tips:  
DETTA KAN DU GÖRA  

PÅ SPORTLOVET

Information:  
FÖRSTA SPADTAGEN 

FÖR KRAFTNÄTS TUNNEL 
GENOM DANDERYD

#1, 2020 • TIPS, INFORMATION OCH INSPIRATION  
FÖR DIG SOM BOR I DANDERYDS KOMMUN
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TEMA:
Rolig mat på 

 Majstigens förskola
Kravcertifierade  
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HEJ  
DANDERYD!

DANDERYDS
KOMMUN

Danderyds 
kommun
 
Postadress: 
Djursholms slott, Box 66, 
182 05 Djursholm

Besöksadress: 
Djursholms slott, 
Banérvägen 6

Telefon: 
08-568 910 00

För kommunens 
öppettider se 
danderyd.se/kontakt
 
Hemsida:  
danderyd.se 

Följ oss i sociala  
medier:

Facebook: 
facebook.com/
danderydskommun

Instagram:
@danderydskommun

INFORMATIONSBLAD 
UTGIVET AV  
DANDERYDS KOMMUN. 

REDAKTION:
Susanna Abramowicz  
Malin Enmark 
Helena Eriksson 
Maria Fernsund  
Eva-Lotta Hallberg  
Karolina Höjer 
Frida Kjellman

ANSVARIG UTGIVARE:
Jan-Erik Alenbrand 
danderydsaktuellt@
danderyd.se

TRYCK: 
Stockholms Lito Grafiska AB, 
Danderyd

NÄSTA NUMMER 
av DanderydsAktuellt 
kommer ut den 15 april 
Manusstopp den 18 mars

HEJ  
DANDERYD!

Danderyds  
kommunfullmäktige
Nästa sammanträde  
äger rum 2 mars
kl 19.00 i Banérsalen  
på Djursholms slott.
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
VÅREN 2020:
Æ30 mars, 11 maj och 8 juni 
kl. 19.00 på Djursholms slott. 
Föredragningslista och handlingar finns  
på danderyd.se/kommunfullmaktige 
Allmänheten hälsas välkommen att 
närvara. Mötena kan avlyssnas direkt  
och i efterhand.

KSO Hanna har ordet 
EN HYLLNING TILL DANDERYDSBON
 
När det i media skrivs och 
rapporteras om Danderyd är det ofta 
en schabloniserad och ensidig bild 
av vår kommun och av oss invånare 
som förmedlas. En bild fjärran från 
det Danderyd som jag möter 
dagligen. Det media missar är det 
fantastiska exempel Danderyd är när 
det kommer till engagemang, 
initiativförmåga och ansvarstagande. 
Jag vill därför nu ta tillfället i akt 
att hylla danderydsbon! 

Danderydsbon som lägger sin 
fritid på att göra något gott för 
andra. Ni är så många. 

Du som efter en lång arbetsdag 
tar på dig scoutskjortan för att lära 
barnen att tycka om sig själva, 
andra och naturen. 

Du som tidigt en lördagsmorgon 
åker och hämtar upp delar av 
fotbollslaget för att köra dem till en 
cup många mil bort. 

Du som bjuder hem någon som är 
ny i Sverige att äta middag med dig 
och din familj.

Du som en regnig vardag sätter 
dig i grannsamverkansbilen för att 
åka runt i kommunen för att få oss 
andra att känna oss trygga. Eller du 
som ännu en kväll ägnar dig åt att 
göra så att våra hembygdsförening-
ar, vårt kulturarv och traditioner 
lever och frodas i varje kommundel. 
Exemplen är så väldigt många.

När vi går samman, blir konstruktiva 
och löser problem tillsammans är 
det en otrolig kraft som enar oss 
som samhälle. Det är en styrka som 
gör mig stolt att vara danderydsbo 
och er kommunstyrelseordförande.
Så, från mig till er, TACK!

Hanna  
Bocander

AXPLOCK AXPLOCK 

UTREDNINGSUPPDRAG:

UTBILDNINGSNÄMNDEN,  
2019-12-11 § 85UN 2019/0202. 

Ärende: Utbildningsnämnden har gett 
bildningsförvaltningen i uppdrag att 
undersöka och för nämnden redovisa hur 
skolor, verksamma i kommunen, arbetar 
mot droger samt att formulera en ny eller 
eventuellt skärpt drogstrategi för utbild-
ningsnämndens verksamhetsområde.

Beslut: Utbildningsnämnden tar del av 
redovisningen avseende arbetet mot 
droger i kommunens skolor samt beslutar

Strategi för att motverka 
droganvändning

1. anta Riktlinjer för arbetet mot alkohol  
och droger i Danderyds kommuns skolor,

2. att godkänna Handlingsplan droger för 
Danderyds kommunala skolor (reviderad i 
enlighet med detta beslut),

3. att uppdra till bildningsförvaltningen att 
varje termin återrapportera till utbildnings-
nämnden hur skolorna lyckas med sina 
uppdrag samt

4. att under våren återkomma med en 
beskrivning av skolornas roll i det fortsatta 
arbetet med Danderyds kommuns 
ungdomsstrategi. ¢

KOMMUNENS NÄMNDHANDLINGAR 
OCH PROTOKOLL PUBLICERAS I SIN 
HELHET LÖPANDE PÅ DANDERYD.SE/
HANDLINGARPROTOKOLL 

ONSDAGEN DEN 11 MARS KL.19

FRÅN DEN 1 JANUARI 2020 är det 
Veolia som tar hand om kommunens 
kundtjänst för VA-avgifter och fakturor. 
Det betyder att det är Veolia som är 
avsändare på din nästa faktura för 
vattentjänster.

Veolia tar över hanteringen efter 
Roslagsvatten vars avtal löpte ut den 31 
december 2019. Veolia sköter sedan 
tidigare den dagliga driften samt 
felanmälan för vatten och avlopp på 
uppdrag av tekniska kontoret.  

Musik på Djursholms slott 

DANDERYDS BIBLIOTEK  
i Mörby centrum håller stängt  
för renoveringsarbeten i lokalen 
2/3 – 13/4. 
Bokinkastet kommer vara i bruk.  
Under tiden hänvisar vi till 
kommunens övriga bibliotek.

LÄS MER PÅ DANDERYD.SE/BIBLIOTEK

!

SVENSKA KRAFTNÄT invigde den 21 
februari sitt arbete med att borra en ny 
stamnätstunnel mellan Anneberg i 
Danderyd och Hammarby sjöstad.   
Tunnelbygget ska bidra till att 
framtidsäkra elförsörjning i Stock-
holmsområdet och beräknas kosta 
totalt 13,5 miljarder kronor. 

Svenska Kraftnät har tecknat avtal med 
WSP gällande byggledningsorganisa-
tionen för borrning, sprängning, 
bergschakt, mark, installation, 
konstruktion och mätning. ¢
 

FÖR MER INFORMATION ELLER 
FRÅGOR OM PROJEKTET:
svenskakraftnat.se 
Facebook.com/annebergskanstull 
anneberg@svk.se

En i Tyskland specialtillverkad 240 meter 
lång tunnelborrmaskin, döpt till Elektra, 
kommer att skapa 13,4 kilometer lång 
tunnel under centrala Stockholm. 
Tunnelbygget beräknas vara klart år 2024. 

Borren Elektra ska  
borra under Danderyd Välkommen till en kväll där du kan 

mingla, fika och ställa frågor eller 
dela med dig av en idé.

VI ÄR NYFIKNA PÅ ATT HÖRA VAD 
DU SOM DANDERYDSBO TYCKER. 
Hur kan vi göra Danderyds kommun 
ännu bättre? Finns det något som vi 
borde göra mer av? Eller mindre?

På plats finns ordförande för  
varje nämnd.

Måndag 17 februari kl.18-20, 
Banérsalen, Djursholms slott

Varmt välkommen  

- Det som förändras är att fakturorna 
kommer ha en ny avsändare och ett nytt 
utseende framöver. I övrigt fungerar vår 
kundtjänst precis som vanligt, det är 
bara en annan entreprenör som svarar 
på andra sidan, förklarar Anne-Lotte 
Kudurzis Sjöberg, abonnentingenjör på 
tekniska kontoret. ¢ 
 
KONTAKTUPPGIFTER  
FINNS PÅ DANDERYD.SE/ 
VATTENOCHAVLOPP 

Öppet hus med  
kommunens främsta 
politiska företrädare

”SAGOLIKT” en romansafton inspirerad 
av Elsa Beskows sagor och målningar.

Daniel Beskow piano och  
Josefine Andersson mezzosopran.

Biljetter på tickster.com  
100 kr vuxen under 18 år fri entré.

Kaffe och kaka ingår och serveras fr. 18.30

Veolia tar över kundtjänst för vatten och avlopp

 
SVENSKA KRAFTNÄT 

FINNS PÅ PLATS 
VARDAGAR 12-18 FÖR 
ATT BESVARA FRÅGOR 

KRING PROJEKTET

Planerad 
tunnelborrning från 
Anneberg nu påbörjad

PÅGÅR HELA FEBRUARI
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REPORTAGE

Jeanette lagar och  
leker med maten 
Jeanette Nygård är kock på Majstigens förskola i Stocksund. 
Här lagar hon varje dag mat till 50 barn och 10 vuxna. Och 
hon gör mer än att bara laga maten, hon pyntar den, döper 
den och sprider en härlig lust till maten, till alla. 
 

JEANETTE ÄR utbildad restaurangkock och 
hon brinner för att göra inspirerande, 
hälsosam och välsmakande mat som även 
den mest matkritiska lilla person blir 
nyfiken på och väljer att smaka. 

- Nyligen berättade föräldern till ett barn 
som skulle börja här att det barnet bara åt 
gröna ärtor. Det kan ju vara lite av en 
utmaning för mig som kock, men det 
visade sig att barnet blev nyfiket på min 
mat och redan första dagen slank det ned 
två portioner av min ost- och broccolisås 
med tillbehör! Föräldern blev väldigt 
förvånad, berättar Jeanette. 

ROLIGA NAMN OCH GÖMDA GRÖNSAKER
Jeanette lockar barnen genom att ge 
maträtterna roliga namn och pynta dem 
på olika sätt. Hennes broccoli- och 
potatissoppa heter Bolibompasoppa och 
den är mycket populär. 

- Men favoriten är nog min solsoppa. 
Den är vackert orange och gjord på 
morötter och potatis. 
Ett annat tips för att få barnen att äta 
hälsosamt är att smyga in nyttigheter 
som linser och grönsaker i rätterna. När 
de sedan mixas så att de inte syns, så brukar 
maten gå åt. 

RESTER TAS TILL VARA
- Det slängs väldigt lite mat här. Finns 

någon slatt över från en grönsakssoppa till 
exempel så använder jag den i brödbaket 
nästa dag. Jag bakar allt bröd som serveras 
här och jag får ofta ritningar av barnen som 
visar vilken form de tycker att brödet ska ha. 
I höstas hade Majstigens förskola en månad 
med temat matsvinn. Då vägde de varje dag 
den mat som blivit över, och allt eftersom 
tiden gick kunde de tydligt se att det blev 
mindre och mindre. 

- De lite äldre barnen var verkligen 
engagerade i detta. De började till och med 
äta upp sina kompisars rester för att så lite 
som möjligt skulle slängas, berättar Jeanette.

MÅLET ÄR ATT ALLA SMAKAR
Måltiderna varieras efter ett schema; fisk  
på tisdagar, soppa på torsdagar och övriga 
dagar blir det blandat vegetariskt, kött och 
kyckling. 

- Jag lagar i princip all mat från grunden 
eftersom det blir både godare och hälsosam-
mare så. Det är också mer ekonomiskt än att 
köpa halvfabrikat, vilket är bra eftersom jag 
har ansvar för Majstigens matbudget.

Och Jeanette har ett tydligt mål med sin 
mat och sin kreativitet. 

- Mitt mål är att alla ska bli nyfikna och 
våga prova allt jag serverar. Och det 
brukar funka. Men det måste ju smaka 
gott också, och det brukar mina små och 
stora gäster tycka att det gör, tack och 
lov, säger Jeanette. ¢

Jeanettes busfrön
INGREDIENSER
1 frp kokta kikärtor  
(eller om man vill koka dem själv)
3 msk olivolja
1 tsk paprikapulver, tacokrydda eller curry
1 tsk salt

GÖR SÅ HÄR: 
Häll av, skölj och låt torka lite. Lägg 
kikärtorna i en ugnsform och blanda med 
olja och kryddor. Rosta i ugnen på 200 
grader i 15-20 minuter. Rör om då och då. 

Jag tror att man tar en 
bit av solen och stoppar 
ner den i kastrullen,  sen 
mosar man nog den.
Barnen resonerar kring solsoppa

På torsdagar serveras det soppa med nybakat bröd. Den här 
dagen var temat djungel, efter ett förslag från ett av barnen. 

LISELOTT HOLGERSSON 
är kommunens koststrateg 
som regelbundet besöker 
köken för att bland annat  
se över deras rutiner, 
inköp och menyer.

- Mitt uppdrag är bland 
annat att se till att maten är näringsriktig 
och hållbar, att omvärldsbevaka och hålla 
koll på trender och att se till att köksperso-
nalen löpande får utbildning och inspiration.

I köken arbetar en kock och på de större 
enheterna ytterligare en eller ett par 
personer. Tre av kommunens skolor har ett 
kök som är för litet för att kunna tillaga 
egen mat, de har istället ett så kallat 
mottagningskök där de tar emot mat som 
tillagats på någon av de andra skolorna. 

- Alla är inte lika kreativa som Jeanette på 
Majstigen, men en önskan om att laga och 
servera god och hälsosam mat har alla våra 
kockar gemensamt, säger Liselott.  
I höstas blev nästan alla våra kök Krav- 
certifierade. Det är förstås jätteroligt och 
någonting som vi alla är väldigt stolta över, 
berättar hon. ¢

Gemensamt arbete för god 
och hälsosam mat

FAKTA OM MATEN I KOMMUNENS 
FÖRSKOLOR OCH SKOLOR
24 av 25 av våra förskolor och skolor och 
alla våra vård- och omsorgsboenden har 
ett eget kök där maten som serveras 
också tillagas. 
I möjligaste mån tillagas måltiderna från 
grunden av råvaror som är bra, hållbara 
och säsongsanpassade.
Idag är omkring 30 procent av råvarorna 
som används ekologiska. 

KRAV- 
CERTIFIERING
Köken i alla våra förskolor, 
skolor och vård- och 
omsorgsboenden utom två är 
Krav-certifierade. I de certifierade köken 
är minst 25 procent av livsmedlen 
godkända enligt Kravs regler. Det betyder 
att de vegetabiliska livsmedlen är 
ekologiska, att fisken är MSC-märkt och 
att köttet är ekologiskt och Krav-märkt.

Alla kommunens förskolor, skolor och vård- och  
omsorgsboenden utom tre har ett eget kök, där den 
mat som serveras också tillagas. 

REPORTAGE

Liselott Holgersson besöker köket på Majstigens förskola.
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UNGT FOKUS

PÅ UNGDOMSMOTTAGNINGEN I Mörby 
arbetar förutom kuratorer även barnmorskor, 
gynekolog och venereolog. 

- Tidigare behövdes ofta flera samtal med 
medicinsk personal först, innan en ungdom 
valde att boka en tid hos någon av oss 
kuratorer. Men de senaste åren har det gått 
lättare. Dessutom ringer fler föräldrar till oss 
för att prata om sin ungdoms psykiska 
mående, säger Sofia Stenberg.

Agneta Ahlbäck berättar att fler unga väljer 
att komma till ungdomsmottagnings 
gynekolog för att slippa lida av sin mensvärk, 
redan tidigt efter sin mensdebut. Långtidsver-
kande preventivmetoder så som spiral, har 
också blivit vanligare även i de lägre åldrarna. 

STÖD OCH HJÄLP VIA SAMTAL
Hur kan ni hjälpa ungdomar med psykisk 
ohälsa? 

- Alla vi som arbetar på ungdomsmot-
tagningen pratar om det psykiska 
måendet med våra ungdomar, men om de 
behöver någon att tala med, kan de boka 
tid hos någon av oss kuratorer, berättar 
Sofia. 

Kuratorn inleder då med ett bedömnings-
samtal och kommer sedan tillsammans 
med ungdomen fram till vad det är de 
ska fokusera på i samtalen. 

- Ibland kommer ungdomen för några 
få samtal, andra gånger behövs en längre 
samtalskontakt. 

Vi vill inge hopp så 
att de förstår att det 
oftast går att läka och 
reparera och att man 
får fler chanser i livet!
Allt fler ungdomar i Danderyd ringer till Mörby ungdoms-
mottagning för att boka tid för samtal kring sitt mående. 
Sofia Stenberg och Linda Lagerros är två av kuratorerna 
som arbetar där och Agneta Ahlbäck är chef över  
verksamheten.

ÅNGEST, STRESS OCH PRESS
Vad är det ungdomarna upplever som svårt? 

- Många som kommer till oss upplever 
ångest, stress, press, nedstämdhet, relatio-
nella svårigheter och har funderingar runt 
kroppen, sexualiteten och identiteten, 
berättar kurator Linda Lagerros.

Genom samtalen kan de få hjälp med att 
bättre förstå sina tankar och känslor men 
också stöd i att vara den de vill vara eller 
hjälp med att förändra jobbiga tankar och 
beteenden. 
BRETT SAMARBETE I KOMMUNEN
Hur samarbetar ni med andra verksamheter 
i kommunen?

- Vi samarbetar med skolor, socialtjänstens 
ungdomsgrupp, Bup, Unga vuxna, 
ungdomsmottagningar i andra kommuner 
och många fler. Det är viktigt att vi har ett 
nära samarbete med dem för att skapa 
trygghet och se till att det finns ett bra 
stöd kring våra ungdomar, säger Agneta.

Ungdomsmottagningens medarbetare 
träffar elever ute i skolorna med jämna 
mellanrum.

- Vi bjuder också in alla elever i årskurs 8 
att besöka oss. Det tror vi ökar chansen att de 
kommer till oss även senare, om ett behov 
skulle uppstå. 
KÄRLEK, GRÄNSER OCH TID
Har ni något råd att ge till tonårsföräldrar? 

- Föräldrarna är ungdomarnas viktigaste 
stödpersoner i sin uppväxt och de bästa 
ungdomarna kan få av sina föräldrar är 
kärlek, gränser och att de har tid för sina 
tonåringar, säger Agneta. 

Hon har också ett tips som handlar om 
alkohol. 

- Undersökningar visar att ungdomar som 
får smaka alkohol hemma under städade 
former har en tendens att dricka mer när 
föräldrarna inte är med än de ungdomar som 
har ett totalförbud att dricka alkohol av sina 
föräldrar. 

SATSA PÅ SUNDA RELATIONER
Vad är ert bästa tips till våra ungdomar? 

- Det bästa för ungdomars mående är att 
vara trygga och att äta regelbundet, att sova 
minst åtta timmar och att träna regelbundet. 
Fysisk aktivitet mellan studiepassen ökar 
förmågan att minnas det man pluggar och 
ökar förmågan att klara av stressen som 
finns i ungdomens vardag, säger Agneta.

Hon önskar också att ungdomarna har 
sunda relationer så att deras självkänsla kan 
växa, vilket kan bidra till att de har lättare att 
göra bra val för sig i sina liv. 

- Vi vill inge hopp så att de förstår att det 
oftast går att läka och reparera och att man 
får fler chanser i livet!  ¢

LÄS MER PÅ: DANDERYD.SE/ 
UNGDOMSMOTTAGNINGEN

MÖRBY UNGDOMSMOTTAGNING

FRÅN VÄNSTER: Kurator Sofia Stenberg, 
barnmorskorna Linda Falstad och Karin Starlander 
och enhetschef Agneta Ahlbäck.

UNGT FOKUS

VAD HADE DU FÖR 
ROLL UNDER DITT 
SOMMARJOBB?
Jag jobbade som 
administratör på HR- 
avdelningen. 

VAD LÄRDE DU DIG?
Att skriva jobbannonser, redigera filmer och 
jag fick också vara med på möten! 

VAD DRÖMMER DU OM ATT JOBBA MED  
I FRAMTIDEN?
Jag vill hjälpa människor med deras datorer, 
kanske på en IT-avdelning.

3 korta  
frågor 

DU SOM BOR och är skriven i Danderyds 
kommun och som är född 2002, 2003 
eller 2004 och som i vår avslutar åk 9 eller 
åk 1 eller åk 2 på gymnasiet, är välkommen 
att söka sommarjobb i Danderyds 
kommun. 

Kommunen erbjuder tre jobbperioder 
under två sammanhängande veckor. 

Sommarjobba i  
Danderyds kommun

Period 1: 15/6-26/6 
Period 2: 29/6-10/7 
Period 3: 3/8-14/8 

Platserna fördelas via lottning och 
ansökningsperioden är 17/2 – 9/3. 

LÄS MER PÅ DANDERYD.SE/ 
FERIEARBETE

VAD HADE DU FÖR  
ROLL UNDER DITT 
SOMMARJOBB?
Jag hade som jobb att föra 
över artiklar från gamla 
webbplatsen till den nya, 
jag var även med på vissa 

möten och var ute och fotade bland skolor. 
Jag gjorde lite olika saker men mest jobbade 
jag med danderyd.se.

VAD LÄRDE DU DIG?
Jag lärde mig att det är ganska mycket jobb 
bakom en sådan sida, mer än vad jag trodde. 
T ex så får man inte ha med ansikten i bilderna 
vilket var ganska svårt att fota. Jag lärde mig 
även mer om vuxenlivet t ex var jag med på 
möten och fick se hur de går till. 

VAD DRÖMMER DU OM ATT JOBBA MED  
I FRAMTIDEN?
Jag vet inte riktigt vad jag skulle vilja bli i 
framtiden, antagligen något som har med 
människor och göra eftersom jag tycker det är 
ganska intressant. 

SOMMARJOBBARE 2019

VEM VILL DU GE EN ROS  
PÅ ALLA HJÄRTANS DAG?

Jag vill ge en ros 
till Berit Lagerheim  
för hennes engagerade  
arbete i en kvinnoförening 
och för att vi i 30 år har haft en 
vänskap som aldrig har ändrats.
- Moon-Hye 82 år 

       Vi vill gå in på Danderyds   
   sjukhus och ge någon av de 
anställda där en ros för att 
visa uppskattning och berätta 
att de gör ett bra jobb.
- Rebecka 13 år och Amelie 13 år, 

Vi vill ge en ros till Jonas på vår skola.  
Han är ansvarig för vårt fritids och är 
alltid snäll, entusiastisk och gör roliga 
aktiviteter med oss.
- Alexander 12 år, Ted 8 år och Casper 11 år

Vårdcentralen i  
Mörby vill jag ge en 
ros för att de tar hand 
om mig och visar 
förståelse.
- Inger 89 år

ALLA 
HJÄRTANS 

DAG

RÖDA KORSET 
DJURSHOLMSKRETSENS 
Alzheimer Café
Svalnäs Gästhem 
5 mars & 2 april kl 18-20

Båtutflykt från Ekudden  
Den 26 maj kl 11-14, 100 kr  
Förtäring ingår.  
Tillgänglighetsanpassad
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Sportlovet infaller  
som vanligt vecka 9,  
den 24/2-1/3. Här får du  
som är hemma och ledig då tips på 
roliga aktiviteter att hänga med på.
SKRIDSKOÅKNING
Enebybergs ishall
Måndag-fredag kl 9-14 
Lördag kl 13-15 (hockeyklubba tillåten)
Söndag kl 13-15 (hockeyklubba ej tillåten)

Stockhagens ishall
Lördag-söndag kl 11-13

Stockhagens uterink
Måndag-fredag kl 10-15
Lördag-söndag kl 12-14:30
Ishockeyklubbor är inte tillåtna på uterinken.

Is på sjön? 
Vid kallare väder finns det även möjlighet att 
åka skridskor på plogade sjöisar. För mer 
information besök danderyd.se/skridskor.

SKIDÅKNING
Längdskidspår prepareras i Rinkebyskogen 
och på Djursholms golfbana när snötäcket är 
tillräckligt djupt. Status för spåren kan du 
läsa på skidspar.se samt på danderyd.se 
/skidspar. 

TIPSRUNDA MED PIPPI
På Stocksunds bibliotek kan du gå tipsrunda 
med Pippi Långstrump-tema med 
anledning av att Pippi fyller 75 år i år. Passar 
alla åldrar. Pågår hela sportlovsveckan och 
fina bokpriser lottas ut bland de som deltar! 

KREATIVITET OCH HÄNG PÅ  
FRIBERGAGÅRDEN
Var med i den stora förvandlingen av 
Fribergagården som kommer att dra igång 
under sportlovet. Till exempel ska några av 
rummen göras om till gym, musiklokal och 
scen. Dessutom blir det skapande verksamhe-
ter i form av bakning, musikproduktion och 
fotografering, och mycket annat. Vill du vara 
med och skapa eller bara hänga med andra? 
Alla mellan 12 och 18 år hälsas varmt 
välkomna. För mer information om aktiviteter 
och tider följ @fribergagarden på Instagram.  

SPORTLOVSPYSSEL
Pysselbordet står uppdukat på Djursholms 
bibliotek under hela sportlovsveckan. Kom 
in på barnavdelningen och skapa någon fint!

SPORTLOVS- 
Programmera din egen 

robot på sportlovet!

SPORTLOV

LOVMYS I ENEBYBERG
Ungdomscentrum på Träffpunkt Enebyberg 
håller öppet som vanligt under sportlovet, 
måndag till fredag kl 14-18. Det kommer att 
bli tävlingar, pyssel, bakning och lovmys för 
alla som går i årskurs 5 och 6.

ROBOTPROGRAMMERING
Lördag 29 februari kl 12-14 på Djursholms 
bibliotek. Drömmer du om att skapa en app 
eller ett datorspel? Kom och prova på att 
bygga, styra och koda en robot tillsammans 
med ungdomar från Hemkodat! Passar dig 
som är 12-15 år. Anmäl dig till djursholms.
bibliotek@danderyd.se. Begränsat antal 
platser. Robotar finns att låna, ange om du 
behöver låna en surfplatta. Läs mer på  
www.hemkodat.se

LÄS MER PÅ DANDERYD.SE/SPORTLOV
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PÅ MILJÖ- och stadsbyggnadskontoret är vi 
två personer som arbetar som livsmedels-
inspektörer. Vi besöker alla verksamheter 
som hanterar mat i något led, exempelvis 
restauranger och skolkök. Vi följer upp så 
att de sköter sin livsmedelshantering på ett 
korrekt sätt, så att de levererar säker mat. 
Målet med arbetet är att ingen ska bli sjuk 
eller vilseledd. 

Att ingen ska bli vilseledd innebär att 
kunden ska få det den betalar för. Vi brukar 
exempelvis kontrollera så att oxfilé som 
serveras på restauranger faktiskt är det eller 
att parmesanost är det och inte en billigare 
variant. Eller att man köper en skagenröra 
och att den faktiskt innehåller en rimlig 
mängd räkor. 

När personer blir matförgiftade så anmäler 
de det till oss och vi utreder händelsen för 
att begränsa smittan och se till att inte fler 
blir sjuka. Att personer blir sjuka av maten 
beror ofta på bristande rutiner i verksamhe-
terna och därför vi är ute regelbundet och i 
förebyggande syftet för att kontrollera 
verksamheterna så de har en säker hante-
ring. Det är viktigt att man hör av sig om 
man misstänker att man blivit sjuk av att 
äta ute eller av något man köpt i butik. Det 
krävs ofta att fler personer hör av sig för att 
man ska kunna göra en utredning.

Vad gör en 
livsmedelsinspektör?

VILKA VERKSAMHETER ÄR DET SOM 
INSPEKTERAS? 
Totalt är det cirka 250 verksamheter i 
Danderyd som ska besökas, varav majorite-
ten är skola, vård och restauranger. Men vi 
inspekterar även livsmedelsbutiker, kiosker, 
apotek och Danderyds sjukhus.

HUR KAN EN INSPEKTION GÅ TILL?
Vi går igenom verksamhetens mathante-
ring tillsammans med ansvarig person på 
plats. Vi följer bland annat upp så att 
temperaturen inte är för hög, att det är 
städat, att relevant dokumentation finns, att 
menyn stämmer och att de har fungerande 
rutiner. Verksamheten får sedan en rapport 
som sammanfattar vad som framkom vid 
kontrollen.

Det händer också att vi gör inspektioner 
kvällstid tillsammans med polis, alkohol-
handläggare och någon annan myndighet, 
till exempel skatteverket eller brandskydd. 
Det gör vi för att säkerställa att det sker en 
säker hantering även då, eftersom det 
händer att det är annan personal som 
jobbar på kvällarna.

Livsmedelsverket har i uppdrag att granska 
vår verksamhet. Efter den senaste gransk-
ningen fick vi beröm för bra utfört arbete. 
Vi lyftes fram som ett positivt exempel, 
vilket förstås känns kul!

HUR BEMÖTS NI NÄR NI KOMMER UT?
Överlag är folk positiva, men vissa kan vara 
lite nervösa. Vi gör detta tillsammans med 
verksamheterna för att säkerställa att de 
serverar och levererar säker mat. Vi gör 
både oanmälda och föranmälda besök. 

VAD HÄNDER OM NI UPPTÄCKER 
PROBLEM/AVVIKELSER FRÅN  
LAGSTIFTNINGEN?
Vi skriver kontrollrapporter från varje 
inspektion och skickar till verksamheten. 
Sedan följer vi upp så att avvikelsen 
åtgärdas. Vi ger rådgivning och strävar alltid 
efter att ha en bra dialog. Hittar vi något 
som är fel så motiverar vi alltid varför 
åtgärden behöver göras. Vi ska underlätta för 
verksamheterna att göra rätt. Vi kan också ställa 
krav på utbildning. De allra flesta sköter sig 
riktigt bra, vi har hittills inte behövt stänga 
någon verksamhet permanent. ¢

VAD JOBBAR DU MED?

Snart införs 
avgift på 
kommunens 
infarts- 
parkeringar

DEN 9 MARS 2020 införs parkerings- 
avgifter på kommunens infartsparke-
ringar. Då kostar det 5 kronor/timme 
och maximalt 30 kronor om dagen att 
parkera mellan kl 07.00 - 16.00. 

Avgiften betalar du via sms eller genom 
en apptjänst (Easypark och SMS-park). 
Information kommer att finnas på skyltar 
vid parkeringarna och på kommunens 
hemsida.

Förändringen gäller samtliga av 
kommunens infartsparkeringar Mörby 
Station, Stocksund på Stockholmsvägen, 
Djursholms Ösby på Valevägen och 
Vendevägen vid Danderyds sjukhus 
(tidigare kallad Hortus).

Infartsparkeringen vid Vendevägen 
kommer även fortsättningsvis vara  
gratis och tillgänglig för alla bilister 
under ett antal sommarveckor, från  
den 1 juli till 31 juli varje år.

SÅ FUNGERAR  
INFARTSPARKERINGARNA
Kommunens infartsparkeringar är 
reserverade för Danderyds medborgare 
mellan klockan 7.00–16.00 på vardagar. 
Övrig tid är parkeringarna öppna för samt-
liga bilister. Medborgare som vill använda 
infartsparkeringarna under dagtid på 
vardagar behöver ansöka om tillstånd.  
Det går att göra på kommunens webb.

LÄS MER PÅ  
DANDERYD.SE/INFARTSPARKERING

Alva Olofsson Nordin arbetar som livsmedelsinspektör  
i Danderyd - vad innebär det? 
 

Vi följde med Alva Olofsson Nordin  
för att få en inblick i hennes arbete.
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- Det är positivt att vi nu har påbörjat 
arbetet med en ny översiktsplan. Arbetet 
kommer att genomföras i bred samverkan 
mellan samtliga partier i fullmäktige, 
tjänstemän och invånare. Till våren kommer 
vi att bjuda in till medborgardialog. Jag ser 
mycket fram emot att ta del av Danderyds-
bornas synpunkter och hoppas att många 
deltar, säger Hanna Bocander, kommun- 
styrelsens ordförande.

En översiktsplan är ett styrdokument som 
visar kommunens mark- och vattenanvänd-
ning på lång sikt. Översiktsplanen är inte 
juridiskt bindande, men ska visa kommunens 
viljeinriktning.

Kommunens översiktsplanearbete 
kommer också att delta i ett forsknings-
projekt tillsammans med länsstyrelsen och 

Hur ska framtidens 
Danderyd se ut?
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan  
för Danderyd har påbörjats. 

KTH. Projektet som kallas EKLIPS syftar till 
att fördjupa energi- och klimatfrågorna i 
den fysiska planeringen. Det kommer också 
att ha en tydlig koppling till Agenda 2030.

I arbetet kommer flertalet utredningar att 
genomföras och den nya översiktsplanen 
väntas bli klar 2021. ¢

LÄS MER OM KOMMUNENS 
ÖVERSIKTSPLAN PÅ 
DANDERYD.SE/OVERSIKTSPLAN

Modulbostäder 
ska hyras ut till 
ungdomar

DANDERYDS KOMMUN äger och 
förvaltar idag 113 stycken modulbostä-
der på tre olika platser. Lägenheterna 
projekterades och uppfördes som 
boenden för nyanlända under åren 
2015-2018. Nu har fastighetsnämnden 
beslutat att lediga lägenheter ska hyras 
ut till ungdomar.

Socialkontoret har, efter nya prognoser 
från migrationsverket, aviserat att upp 
emot ett 40-tal bostäder bedöms vara 
vakanta under åren 2020–2021.

Fastighetsnämnden förordade på 
sammanträdet den 16 januari att lediga 
bostäder bör hyras ut till ungdomar i 
målgruppen 18–25 år med målsättning-
en att hälften av lägenheterna tilldelas 
Danderydsungdomar. 

VAD KOMMER DET ATT KOSTA?
Hyran kommer att baseras på 
kommunens självkostnad för bostäder-
na och kommer uppskattningsvis 
uppgå till cirka 5-6000kr per månad för 
en bostad på ett rum och kök. 
Kommunen kommer att teckna korttids-
kontrakt med de boende för att behålla 
en flexibilitet om mottagandet av 
nyanlända skulle bli större i framtiden.

HUR KAN MAN STÄLLA SIG I KÖ OCH 
NÄR SKER INFLYTTNING?
Inflyttning av de första ungdomarna 
beräknas ske under våren 2020. 
Kommunen kommer att använda sig av 
en extern aktör för att förmedla 
bostäderna. Så snart aktör är bestämd 
kommer mer information om hur 
bostadskö och ansökan fungerar att 
finnas på kommunens hemsida.

FÖR MER INFORMATION SE  
DANDERYD.SE/MODULBOSTADER

FRAMTID

Var med och tyck till  
om Danderyds framtid.

Kommunens modulbostäder 
på Enebybergsvägen

EN ÖVERSIKTS-
PLAN visar hur 
kommunen ska 
utvecklas på lång 
sikt gällande 
exempelvis mark- 
användning, var det 
kan byggas och 
vilka områden som 
är lämpliga att 
bevara.

KSO Hanna Bocander
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N VÄRLDSKLASS DANDERYD! 

MÄSSA  
I MÖRBY CENTRUM
23 APRIL kl. 11-17
Här samlas kommun, företagare,  
affärsidkare och entreprenörer  
till en gemensam mässa.

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

Företagsmässan är ett samprojekt mellan 
Danderyds kommun och Företagarna Danderyd

Valkommen!

Kommunen har tagit fram förslag till en ny renhållnings-
ordning och nu kan du som invånare tycka till. Men vad 
är egentligen en renhållningsordning? Vi frågade Elin 
Johansson, avfallsstrateg på tekniska kontoret.
 

VARJE DAG uppstår avfall – vare sig det 
är kaffesump, blöjor, batterier eller 
tomma förpackningar. Därför är det 
viktigt att ha regler och riktlinjer för hur 
det ska tas omhand och att det finns bra 
system som människor förstår, som gör 
det lätt att göra rätt. Det är här renhåll-
ningsordningen kommer in i bilden.

- En renhållningsordning beskriver 
helt enkelt hur vi ska ta hand om avfall 
på kort och lång sikt i vår kommun. Det 
är ett styrdokument som består av två 
delar. Den ena delen är avfallsföreskrif-
ter som beskriver vilka bestämmelser 
som ska gälla lokalt till exempel hur 
sophämtningen ska gå till, framkomlig-
het för sopbilar och mycket annat, 
förklarar Elin Johansson.

CIRKULÄRT TÄNK
Den andra delen är avfallsplanen med 
långsiktiga mål för hur vi ska minska 
mängden avfall och dess negativa 
miljöpåverkan. 

- Avfallsplanen ska gälla från år 2021 till 
år 2032 och har tagits fram gemensamt av 
de nio kommuner som ingår i SÖRAB, 
regionens avfallsbolag. Planen utgår från 
fem målområden som sätter ton för 
avfallsarbetet – eller snarare hållbarhets-
arbetet – i regionen en lång tid framöver. 

Det handlar bland annat om att förebygga 
att avfall uppstår och att det ska vara lätt 
att göra rätt. I avfallsplanen beskrivs även 
vikten av att skapa bättre möjligheter för 
hållbara val och cirkulär ekonomi, 
fortsätter Elin Johansson.

VAD ÄR NYTT I FÖRSLAGET?
- I avfallsföreskrifterna uppdaterar vi en 
del formalia för att skapa tydlighet. Men 
mest spännande, tycker jag, är målen i 
avfallsplanen och hur kommunerna med 
SÖRAB i spetsen vill kraftsamla för att 
skapa en än mer hållbar region. För den 
som är nyfiken finns mer information om 
förslag och förändringar på kommunens 
hemsida, säger Elin Johansson.

DETTA HÄNDER NU
Mellan den 21 januari och den 17 mars 
är renhållningsordningen med nya 
avfallsföreskrifter och ny avfallsplan ute 
på samråd och utställning. Det betyder 
att du som invånare, verksamhet eller 
annan intressent kan tycka till om 
innehållet och lämna synpunkter. 
Förslaget finns på kommunens webb och 
i Information Danderyd samt på kommu-
nens bibliotek.

LÄS MER PÅ 
DANDERYD.SE/FRAMTIDENSAVFALL

NYTT FÖRSLAG

Öppet kafé 
– för dig som har någon i din 
närhet som är långvarigt sjuk,  
äldre eller har ett funktionshinder.
ANHÖRIGCAFÉ i samarbete med 
Svenska kyrkan på Andrum  
i Mörby centrum, plan 5 
(uppgång vårdcentralen). 
Välkommen första helgfria 
fredagen varje månad. ¢

LÄS MER PÅ DANDERYD.SE/
ANHORIGSTOD

Fik
a f

örsta
 fredagen i månaden.

Vill du träffa andra som kan 
känna igen sig i din situation?  
Vi söker dig som är anhörig till 
en person som drabbats  
av stroke. 
HÄR FÅR DU MÖJLIGHET att dela  
dina upplevelser med andra i liknande 
situationer. Kontakta kommunens 
anhörigstöd för mer information.

Catherine Berglund: 08 - 568 911 19 
catherine.berglund@danderyd.se

Mikael Nylander: 08 – 568 919 26
mikael.nylander@danderyd.se

Till dig som lever med 
eller nära en person 
med stroke

DU HAR VÄL INTE missat att  
anmäla dig till biblioteken i Danderyds 
nyhetsbrev? 

BIBLIOTEK.DANDERYD.SE/ 
WEB/ARENA/NYHETSBREV

Elin Johansson  
har koll på avfall

Tyck till om 
framtidens  
avfalls- 
hantering!
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BRA ATT VETA

Du är välkommen att kontakta oss via 
webben, över telefon eller besöka oss  
i Mörby centrum på vårt kontaktcenter.

E-TJÄNSTER. Använd gärna våra 
e-tjänster. Har du en fråga, vill göra 

en felanmälan eller lämna en synpunkt gör 
du det enklast via våra e-tjänster på: 
danderyd.se/felanmalan eller på
danderyd.se/kontaktakommunen.

Ärendet löses ofta direkt samma dag.  
Är det en felanmälan skickas den till vår 
entreprenör för åtgärd. Behöver ärendet 
utredas går det direkt till rätt handläggare  
i en förvaltning. Vid ärendets avslut får du 
återkoppling.

RING OSS. Väljer du att ringa  
på huvudnumret i kommunen,  

08-568 910 00, får du följande valmöjligheter:

SNABBARE HJÄLP VID KONTAKT  
MED DANDERYDS KOMMUN

DANDERYDS
KOMMUN

Æ För socialtjänst, äldreomsorg,
     funktionshinder och LSS .....................   tryck 1
Æ För parkering, trafik, gata och bygg....  tryck 2
Æ För skola och förskola.........................  tryck 3
Æ Söker du en specifik person i kommunen
    eller har övriga frågor.........................   tryck 4

När är det bäst att ringa?
Vi svarar på huvudnumret varje helgfri  
vardag mellan kl 08-17. Minst kö är det  
oftast före klockan 9 och efter klockan 15.

När du ringer till oss kommer vi att ställa några 
frågor om vad ditt ärende gäller. Detta för att vi 
ska kunna hjälpa dig på bästa sätt. Söker du en 
specifik person ber vi dig välja svarsval 4. Svarar 
personen inte kan du lämna ett röstmeddelan-
de. Beskriv kort ditt ärende, lämna telefon 
nummer och e-postadress så att personen kan 
återkomma till dig. På så vis är det enklare för 
våra handläggare att förbereda ditt ärende 
innan vi kontaktar dig.  

Ofta är handläggarna och  
cheferna upptagna med möten och 
handläggning av ärenden. Vi rekommen-
derar dig därför att använda våra e-tjänster.

BESÖK OSS
Du är välkommen att besöka  

oss i Information Danderyd på  
plan 4 i Mörby Centrum.

Öppettider: måndag kl 08-18 samt
tisdag-fredag kl 08-17.

Socialkontoret har sin reception för  
besök på Golfvägen 4 B, ingång från 
utsidan av Mörby Centrum. Öppettider 
måndag-fredag kl 08-16.30.  
Lunchstängt 12-13.

Nytt schema för den mobila  
återvinningscentralen
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* Platsen kan komma att ändras med kort varsel.  
Gå alltid in på www.danderyd.se/MAVC innan varje 
tillfälle. Här kan du även prenumerera på kommunens 
digitala kundblad och få aktuell information om 
återvinning och avfall.

DEN MOBILA ÅTERVINNINGSCENTRALEN besök 
er kommunen på utsedda onsdagar, lördagar och söndagar. 
Den är till för dig som har mindre mängder avfall att lämna  
till återvinning och inte kan ta dig till en vanlig återvinningscentral. 
Den mobila återvinningscentralen är bemannad med personal 
från SÖRAB som svarar på frågor om sortering av avfall.

Till den mobila återvinningscentralen kan du lämna nästan  
allt som du lämnar till en vanlig återvinningscentral. Däremot kan du inte  
lämna hushållsavfall, vitvaror, tryckimpregnerat trä, asbest eller bildäck.  
På onsdagar är öppettiderna 16.30-19.30. På lördagar och söndagar 11-14.

12 feb Grusplanen mellan Lillkalmarvägen och koloniträdgårdarna (3)
16 feb  Rosenvägens förskola, parkeringen (10)
26 feb  Långängsstrand, Käppalatunneln* (1)
11 mar  Korsningen mellan Klockargårdsvägen och Enebybergsvägen (5)
15 mar  Stocksundsskolan, på vändplatsen och längs Skolgårdsvägen (9)
25 mar  Enebybergs IP (6)
29 mar  Pendelparkeringen vid Mörbybadet (7)
4 apr  Balderskolan, parkeringen med infart mot Vilans väg (8)
8 apr  Grusplanen mellan Lillkalmarvägen och koloniträdgårdarna (3)
22 apr  Korsningen mellan Klockargårdsvägen och Enebybergsvägen (5)
26 apr  Vasaskolan, varumottagningen (2)
6 maj  Stockhagens IP (4)
16 maj  Stocksundsskolan, på vändplatsen och längs Skolgårdsvägen (9)
20 maj  Enebybergs IP (6)
3 jun  Grusplanen mellan Lillkalmarvägen och koloniträdgårdarna (3)
17 jun  Långängsstrand, Käppalatunneln* (1)
1 jul  Korsningen mellan Klockargårdsvägen och Enebybergsvägen (5)
15 jul  Enebybergs IP (6)
29 jul  Grusplanen mellan Lillkalmarvägen och koloniträdgårdarna (3)

LÄS MER PÅ DANDERYD.SE/MAVC

VAD VILL DU ATT VI 
SKRIVER OM?
MAILA OSS PÅ:  

DANDERYDSAKTUELLT 
@DANDERYD.SE


