
DanderydL

En sammanhängande 
politik för valfrihet, 
trygghet och kvalitet i 
skola, omsorg och fritid.



Så vill vi göra ett bra  
Danderyd ännu bättre!

Danderyd är en fantastisk plats. Många flyttar hit för att man snabbt får en 
förskoleplats nära, för att skolorna är bra och barnen kan cykla till träningen 
genom en trädgårdsstad, där skatten är rimlig och kommunen fungerar. 
Sen blir man kvar. För föreningslivet, vännerna och de långa promenaderna 
längs Östersjön och andra vatten. Men, låt oss erkänna – bra kan och bör bli 
bättre. När du når din ålders höst – blir årsrik - hur ser utbudet av boende ut 
då? När dina barn har växt upp och ska skaffa sin första eller andra bostad 
- vart tar de vägen? Känner du dig trygg när ni åker bort några veckor, när 
dina barn är på föräldrafri fest någonstans en kväll?

Liberalerna vill satsa mer på fältassistenter och ett uppgraderat anti-drog-
program. Vi kämpar för att återfå en närpolisstation för att samordna 
polisiära och ideella krafter mot inbrotten. Och vi driver på för att bygga ett 
seniorcentrum på Solgårdstomten i västra Danderyd.  

Våra skolbarn är värda mer än tillfälliga paviljonger. Därför behövs en ny 
småskalig skola i Enebyberg och en lagom stor, ny Kevingeskola! Alla ska 
känna sig trygga på gator och torg – därför vill vi kunna anställa kommunala 
trygghetsvakter om så behövs. 

Vill du hjälpa oss göra mer för Danderyd de kommande åren – mer för 
skolan, mer för trygghet, mer för våra seniorer – lägg då din röst på oss i 
kommunalvalet.

Bengt Sylvan Sara GöthlinBirgitta Lindgren Magnus Stenflo



Liberalerna återinför  
kunskapsskolan
Trots engagerade elever, lärare och föräldrar har även våra 
elever tappat i kunskap relativt andra länder. Alla barn har 
rätt till undervisning i sin takt och att bli mötta på en för 
barnet rätt nivå. 

Liberalerna vill öka läraryrkets attraktion i kommunen ytterligare.
Vi vill kunna attrahera de allra bästa lärarna genom fortsatta satsningar. 
Genom extern rättning av prov avlastas lärarna och bedömningen 
kvalitetssäkras. Lärarna ska arbeta med det de är utbildade för – därför skall 
assistenter anställas.

• Attraktiva lärar- och skolledarlöner.

• Extern rättning av de nationella proven spar tid för läraren.

• Lärarassistenter som avlastar de ordinarie lärarna.

Fler och mindre skolor
Danderydsborna blir fler. Små skolor fungerar bättre för de mindre barnen. 
Långa restider och att inte få träffa kamraterna i närområdet är olyckligt och 
bör undvikas om det går.

• Den nya Kevingeskolan delas i två skolor på olika platser.

• En ny skola i Enebyberg.

Mer fokus på elevernas psykiska och fysiska hälsa
• Förstärkt skolhälsa med evidensbaserade metoder för tidig upptäckt 

och behandling av psykisk ohälsa.

• Ökat samarbete mellan skolhälsa, socialtjänst och BUP. Privata aktörer, 
betalda med skattemedel, kan minska väntetider.

• Noll-tolerans mot mobbing och trakasserier. I första hand ska incidenter 
lösas lokal, men för att säkerställa kvalitet föreslår vi att en central 
klagomålsfunktion finns.

• Effektiv drogbekämpning genom bland annat effektiv information 
till elever, lärare och föräldrar. Eftersom skolan är en arbetsplats kan 
drogtester övervägas.



Trygghetsskapande  
åtgärder för alla
Danderyd har mycket stölder och inbrott och det gör att 
kommuninvånarna kan uppleva en otrygghet i vardagen. 
Kopplat till stöld- och inbrottsfrekvensen i Danderyd är det 
uppseendeväckande lite närvaro av polisen i kommunen. 
Vi lever i en tryggare tid där vi är helt beroende av el och 
fungerande kommunikationssystem. Invånarna behöver 
vara bättre förberedda inför el- eller vattenavbrott 
och andra kriser. Alla invånare ska känna sig trygga i 
kommunen!

• Egen polisstation bör finnas i kommunen.  

• Kommunala trygghetsvakter från och med våren 2019.

• Försöket med en trygghetsbil bemannad av frivilliga krafter 
permanentas samt utökas.

• Ekonomiska förutsättningar för en utökad närvaro av de  
kommunala fältassistenterna.

• Utbildning kring säkerhetsskapande åtgärder i hemmet.

• Informationspaket på den kommunala hemsidan om hur man  
kan göra sitt hem tryggare.

• Utbildning av hundägare i områdesbevakning.

• Säkerhetsanalys av kommunal mark och kommunala anläggningar  
inför trygghetsskapande åtgärder utifrån en prioritering (belysning,  
fri sikt etc.)

• Liberalerna är positiva till trygghetskameror på utsatta platser i 
kommunen.



Årsrika – leva livet hela livet!
Kommunen är i skriande behov av äldreboende, och 
upphandlingsprocessen i Ginnungagap har blivit extremt 
tidsödande. Kommunen behöver olika ägandeformer.  
Ett kommunalt drivet seniorcentrum med flera funktioner 
skulle bidra socialt, medicinskt och vara en trygghetsfaktor 
för alla våra årsrika. 

Bygg ett seniorcentrum på Solgårdstomten
• Korttidsboende.

• Vård- och omsorgsboenden.

• Äldrevårdcentral.

• Dagverksamhet för seniorer med café, boulebana senior Net och 
motionslokaler.

Fokusera och utveckla hemtjänsten
• Prioritera omvårdnad. Liberalerna vill utreda om service, tvätt och 

städ, kan ske genom professionella företag för att ge mer tid för 
omvårdspersonal att fokusera just på omvårdnad.

• Inom ramen för valfriheten ska de finnas både privata alternativ och en 
kostnadseffektiv men högkvalitativ kommunal hemtjänst.

• Uppmärksamma och underlätta för alla anhörigvårdare genom att 
ordna utflykter och avlastning och lyssna på vilket stöd de själva vill ha.

• Mera smör och grädde och annan god, näringsrik mat lagad från 
grunden av bra kockar till våra årsrika.

• Utlys en tävling om den bästa ”matlådan”, de som bor kvar hemma 
skall få en god, smakrik och välbalanserad kost.

• Låt ungdomar och äldre mötas inom ramen för olika kommunala 
kulturaktiviteter.

Undernäringen ibland våra äldre är idag en realitet och rätt mat kan ersätta 
en del läkemedel.

Interaktion över generationsgränser är berikande för bägge parter och 
därför bör ungdomar ges möjlighet att träffa seniorer.



Miljö & hälsa 
Partiklar i utomhusluft från till exempel vägtrafiken är bidra-
gande orsak till sjuklighet och dödlighet. Därför ställer vi oss 
positiva till en tunnelförläggning av E18, som dessutom på 
sikt skulle skapa ny mark till nya bostäder. Edsvikens vatten 
måste förbättras.

• Nedgrävning av E18 är den bästa lösningen på sikt mot hälsovådliga 
luftföroreningar och buller – om det visar sig vara ekonomiskt och 
tekniskt genomförbart.

• Snabba och effektiva åtgärder som bullerplank, hastighetskameror osv, 
krävs under tiden.

• Regelbundna och tillförlitliga mätresultat över luftföroreningar och buller 
ska utföras och utgöra en viktig bas för ytterligare förebyggande åtgärder.

• Markföroreningar kan skada miljö och människors hälsa. Medborgare 
ska känna sig trygga i sin närmiljö. Barn ska kunna leka obehindrat på 
skolgården utan att lekytan innehåller hälsovådliga ämnen. 

• Samarbeta tätt kring Edsvikens vatten med samtliga angränsande 
kommuner för att förbättra vattenkvaliteten.

Kultur och fritid
Tillgång till kultur ger kommunens invånare ett rikare liv och är en 
förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Det lokala aktivitetsstödet 
innebär att Danderyd har flest aktiviteter för barn jämfört med andra 
svenska kommuner. Så vill vi att det skall vara även i framtiden.

• Fortsatt oförändrade avgifter till kulturskolan och kommunalt stöd till 
de privata musikskolorna.

• Enprocentregeln för offentlig utsmyckning ska gälla vid ny- och 
ombyggnad av allmänna byggnader och platser.

• Fortsatt kommunalt stöd till kulturföreningarna och kulturstipendier till 
ungdomar.

• Fortsatt kommunal skötsel av anläggningar, stöd vid ledarrekrytering 
och uppmuntran av aktiviteter för barn och ungdom.

• Pojkar och flickor ska ha samma tillgång till kulturaktiviteter och 
idrottsanläggningar och ha likvärdiga ledare.

• Värna och underhåll våra badplatser.
• Fortsätta stödja vårt rikliga föreningsliv.



Stadsbyggnad
Danderyd ska vara en attraktiv kommun att bo och verka 
i, och då behövs bostäder för olika skeden i livet och för 
människor med olika ekonomiska möjligheter. Byggande 
skall ske så att en balans mellan befintlig villastad, 
naturskydd och byggbehov upprätthålls.

• Nybyggnation ska ske i anslutning till E18, och runt lokala 
centrumområden och leder.

• Liberalerna tar initiativ till en ny översiktsplan.

• Tidigt samråd med berörda kommuninvånare skall ske i samband med 
byggplanering.

• Liberalerna tar initiativ till en ny översiktsplan som förenar 
nybyggnation med trädgårdsstaden.

• Fortsatt utredning av förutsättningarna för E18 i tunnel genom 
Danderyd.

• Förlängning av röda tunnelbanelinjen till Täby/Arninge.

• Utbyggnad av säkra cykelparkeringsplaster vid kollektivknutpunkter.

För höga hastigheter på våra vägar är en fara för de människor som rör sig 
till fots, på cykel, till häst, på moped eller i bil. Det är inte acceptabelt att 
människor blir skadade när de rör sig i vår kommun.

• Liberalerna har deltagit i ett arbete med att identifiera farliga skolvägar. 
Arbetet ska nu omsättas i säkerhetsbefrämjande åtgärder.

• Hastigheten på våra vägar ska reduceras genom fysiska hinder och 
andra åtgärder.

• Möjligheterna till planskild korsning för Danderydsvägen vid 
Ekebyskolan ska utredas.



Vi vill göra ett bra  
Enebyberg bättre
Enebyberg är en väl fungerande stadsdel med en inflytt-
ning av barnfamiljer. Här behövs bland annat en skola till 
för att inte befintliga skolor ska bli för stora. Och ett omtag 
behövs för Östra Eneby torg.

Ny skola i Enebyberg
Danderyd ska ha Sveriges bästa skolor och då gäller det att även 
skollokalerna är ändamålsenliga.
• Liberalerna vill riva Hagaskolan i Enebyberg, ta bort de provisoriska 

paviljongerna på Getbetet och restaurera den befintliga idrottshallen 
på Brageskolan.

• Länge har en fullstor idrottshall vid Brageskolan diskuterats men, 
utredningar visar att området och marken inte är optimal. Liberalerna 
vill bygga en ny skola och fullstor idrottshall vid Enebybergs IP. Därmed 
löser vi Brageskolans problem med överfulla lokaler, bristfälliga lokaler 
och sena måltider för ett antal elever. Vi minskar också trafikrörelserna i 
området runt Brageskolan.

Planskild korsning Enebybergs station
Roslagsbanans mest olycksdrabbade korsning är Portvägen, vid 
Enebybergs station. Nu tar SL och kommunen ett krafttag och påbörjar 
en planskild korsning. Samtidigt med detta har Liberalerna föreslagit att 
man gör en cykel- och gångtunnel under Roslagsbanan i Gethagsvägens 
förlängning.

Nya bostäder som smälter in bättre i villabebyggelsen
Östra Eneby Torg är en lämplig plats för en ny 
bebyggelse. Dock gick förra planen fullständigt överstyr 
och det ber vi Liberaler också om ursäkt för. Liberalerna 
vill skapa flyttkedjor. Genom att bygga nya lägenheter på 
Östra Eneby Torg, skapar vi möjlighet för äldre som har 
en villa och vill flytta till något mindre, men bo kvar i fina 
Enebyberg (Danderyd). I deras utflyttade villa kan nya 
barnfamiljer flytta in. Men den nya bebyggelsen måste 
givetvis smälta in i vår trädgårdsstad. Bengt Sylvan 

Vår ambassadör i 
Enebyberg



Västra Danderyd: nytt  
centrum, ny Kevingeskola  
och säkra Edsvikens vatten
Västra Danderyd utvecklas de närmaste åren framförallt i de 
centrala delarna. Liberalerna vill bygga in plats för kultur i 
Mörby och göra Kevingeskolan mindre än ursprunglig plan. 

Småskalig Kevingeskola och kultur i nya centrum 
Vår del av kommunen växer och vi måste skapa smarta och säkra person- 
och fordonsflöden kring det nya centrumet som också servar Norrort. 
• En mindre Kevingeskola än tidigare planer för småskalighet och för att 

få en rimligare trafiksituation vid nya centrumet.
• Behåll små skolor som Balders- och Kyrkskolan i området .
• Plats för bibliotek och kulturaktiviteter i Mörby – inspireras av till 

exempel Sollentuna .

Fritid och kultur är viktigt där många barn och ungdomar finns
Västra Danderyd har en större andel barn/ungdomar än stadsdelar på östra 
sidan E18. Kultur och fritidsaktiviteter skall finnas i närmiljön.
• Oförändrade avgiftsnivåer för Kulturskolans verksamhet (bland annat i 

Danderydsgården).
• Avlastning för klubbarna, tex fotboll och hockey – kommunen skall äga 

och driva anläggningar, föreningen ska sköta verksamheten.
• Satsning på trygga cykel- och gångvägar i villaområden för att barn och 

unga själva ska kunna ta sig till sina aktiviteter. 

Fortsatt samarbete kring Edsvikens vatten 
Vi har en vacker kust-, kaj- och cykel-sträcka i stadsdelen 
längs Edsviken, som är ju faktiskt är en del av Östersjön. 
Men vår vik mår inte bra – samarbete behövs för att 
förbättra bla vattenkvaliteten.
• Kommunen ska tillsammans med de andra 

kommunerna runt Edsviken arbeta för att höja 
vattenkvalitén.

• Förbättra vattentillförsel och avlopp inom ramen för 
Norrvatten och tillflöde genom Stocksundet .

• Fortsätt arbetet att rusta upp kajerna i kommunen.

Sara Göthlin 
Vår ambassadör i 
Västra Danderyd



Fortsätt att utveckla  
Djursholm som grön och  
skön trädgårdsstad 
Stadsmiljön bör varsamt utvecklas med varierande 
bostäder - många vill bo kvar på ålderns höst. Liberalerna 
vill arbeta för en lugnare trafikmiljö, som ökar 
tillgängligheten och trivseln.

Snyggt och tryggt i Djursholm
• Polisen ska synas på gator och torg - inte bara när de jagar tjuvar. De ska 

medverka i förebyggande arbete och vi måste få ned antal inbrott kraftigt. 

• Rensa sly och skräpig växtlighet - både snyggt och säkert.

• FTI AB, måste bli bättre på att hålla våra returstationer tömda och fräscha.

Alla ska känna sig trygga i trafiken
• Vendevägen vid centrum: cykelbanor behövs på båda sidor. 

• Jobba med SL för att behålla alla stationer i kommunen på Roslagsbanan 
samt se till att tågen stannar här. Alla tåg ska stanna i Ösby.

• Fortsätta att modernisera och försköna kajer liksom gång- och cykelstråk.

Vi har en rik historia gällande aktiv kultur och fritid som vi 
ska fortsätta utveckla!
Djursholm är en fantastisk plats med två sjöar och lång strandlinje mot 
Stora Värtan. Vi har ett prisbelönt torg som utvecklas med nya restauranger 
och butiker. Här finns vackra platser som det är värt att slå vakt om - det 
ska finnas möjlighet till aktiviteter året runt. Här är några exempel vad 
Liberalerna vill se genomfört:

• I samband med planeringen av E 18 i tunnel bör vi 
undersöka möjligheten att bygga en konsthall.

• Planera en Elsa Beskow-park i barnstorlek i 
kommunen. Gärna nära Elsas sista bostad på 
Danderydsvägen.

• Undersök om man kan ha konstsnö i Eddabacken så 
att det blir säkrare underlag och längre säsong. Charlotta Malm

Vår ambassadör på 
Djursholm



Såhär vill Liberalerna göra ett 
bra Stocksund bättre!
Vi vill bevara Stocksunds unika karaktär av vacker 
trädgårdsstad med ovärderliga kulturminnen. Men dess 
lokala centrum behöver göras mer attraktivt och bla. 
genomfartstrafi ken åtgärdas.  

Bebyggelse i harmoni med naturen
• Bevara Stocksunds karaktär av villor och natur i förening.

• Slå vakt om Cedergrenska området och våra parker – ingen mer 
bebyggelse.

• Skydda Stocksunds värdefulla byggnader och kulturminnen.

• Upprusta Stocksunds torg till naturlig mötesplats dit ny 
affärsverksamhet och generösa parkeringsmöjligheter lockar människor.

Miljöanpassa trafi ken
Hälsovådligt buller och partiklar från E18, Roslagsbanan och Tunnelbanan 
drabbar stora delar av Stocksund särskilt hårt pga läget nära Stocksundet. 
Därför blir kraftfulla åtgärder extra viktiga på platser där tillförlitliga luft- 
och bullermätningar visar att riktvärden överskrids.
• Satsningar på trygga skolvägar med bil och cykel .

• Det behövs fl er och effektivare bulor, öar och andra farthinder .

• Fler trafi kljus behövs t ex vid korsningen Mörbyhallen-Vendevägen.

• Cykelparkeringen vid Hortus är otillräcklig och måste byggas ut.

Giftfri och klimatsmart miljö
• Satsa på miljövänligaste ytmaterial på 

konstgräsplanerna vid Stockhagen och Mörbyskolan.

• Ny återvinningsstation vid Svanholmsparken och 
bevaka att den och andra stationer hålls fräscha.

• Förbättra genomströmningen vid Stocksundet, vilket 
bidrar att förbättra Edsvikens starkt nedsmutsade 
vatten. Elvy Svennerstål

Vår ambassadör i 
Stocksund



Liberalerna Danderyd
www.danderyd.liberalerna.se
bengt.sylvan@danderyd.se
0702-11 11 40

@liberalernadanderyd

Libdanderyd

Tryckt på DMS Colorprint i Djursholm - vi stödjer det lokala näringslivet!

Se våra valfilmer och lyssna på våra podcasts 
på danderyd.liberalerna.se/val2018

TRE EXEMPEL

DÄRFÖR LIBERALERNA DANDERYD

Vi vill göra ett bra 
Danderyd ännu bättre!
Danderyd är en fantastisk plats. Vi vill fortsätta arbeta för 
en skola i världsklass, för trygghet och för att vi ska kunna 
leva livet hela livet i Danderyd! 

Skolan först
Vi satsar för att behålla de bästa lärarna, för tidiga insatser och moderna 
verktyg så att alla ska hänga med i läsningen. Vi avlastar lärarna så att de 
kan ägna mer tid åt undervisning. Våra goda resultat kan bli ännu bättre! 
Läs mer och följ oss på facebook: @liberalernadanderyd!

Alla ska känna sig trygga i Danderyd
Vi vill bygga ut vår satsning på trygghetsvakter, och se till att 
fältassistenterna får mer utetid där de når unga. Danderydsborna ska 
enkelt kunna rapportera otrygga situationer eller platser med en app, så 
vi kan bygga in trygghet från början. Poliser ska vara ett naturligt inslag i 
gatubilden. 

Våra årsrika – att leva livet hela livet
Seniorer är inte en enhetlig grupp, utan individer med olika intressen! 
Vi ökar utbudet av boendeformer, så att man kan bo kvar i kommunen. 
Liberalerna verkar också för en ännu mer professionell hemtjänst som 
avlastar anhörigvårdarna. Vi ska ha ett äldrecentrum och ett gott utbud  
som ger valfrihet!


