
 
 

 

Moderata seniorer i Danderyd  

Påskhelgen är över men fortsatt håller Coronapandemien ett hårt grepp över 

Sverige. Framförallt vi något äldre håller social distans, promenerar och 

förhoppningsvis njuter av en god måltid. Behöver vi hjälp att handla kan Röda 

korsets volontärer ställa upp. Och både Systembolaget i Mörby Centrum och 

Apoteket har förnämlig hemsändning. 

Primärvården i Danderyd med våra fyra vårdcentraler har omorganiserat sig 

under Coronakrisen. Stocksunds vårdcentral är den vårdcentral som tar hand 

om alla patienter i Danderyd som söker för misstänkt Corona. Utanför 

vårdcentralen finns två vita tält där en första mottagning sker. Djursholms och 

Danderyds (Mörby) har förstärkts med allmänläkare och Danderyds Vårdcentral 

blir navet i kommunens primärvård. Arbetet med att omorganisera och 

förbättra primärvården i Danderyd fortsätter men i begränsad omfattning då 

Coronainsatserna prioriteras främst. Personalläget beskrivs som relativt gott. 

Här i Danderyd kommer politiken igång efter påskhelg. Vår gruppledare 

Johanna och vår Kommunfullmäktige ordförande Boris har försökt få tillstånd 

en mindre Kommunfullmäktigeförsamling för att undvika smittspridning. Men 

Siv Sahlström, 84 år, och Centerpartiet motsätter sig detta. Vi äldre Moderata 

fullmäktigeledamöter avstod dock från att deltaga vid marsmötet till förmån 

för yngre ersättare. Nu ger därför den moderatledda kommunstyrelsen 

kommunledningskontoret i uppdrag att förbereda för att kommande 

fullmäktige- och nämndmöten kan genomföras på distans. Beslut om detta på 

Fullmäktiges möte i maj. 

Kommunens årsredovisning har presenterats och resultatet är minus 80 

miljoner vilket är ungefär samma resultat som 2018. Det ackumulerade 

underskottet uppgår till 217 miljoner som skall hämtas hem under åren 2020-

2022. Det beslutade skattehöjningen med 1.40 kronor var därför nödvändig 

och nu väntar vi med spänning på resultatet för 1 kv. 2020 som presenteras på 

måndag för Kommunstyrelsen. 

 

 



 
 

 

Av intresse för oss äldre är också frågan om kommunens pensionärsbostäder. 

Kommunen har i dagsläget 163 pensionärsbostäder och en kö på 612 personer 

till dessa. Kommunstyrelsen har gett socialnämnden i uppdrag att utifrån en 

kommande boendeplan för äldre utreda trygghetsboende som ett alternativ till 

nuvarande system för pensionärsbostäder. Fastighetsnämnden får i uppdrag 

att inventera behovet och beräkna underhållskostnader för de kommande fem 

åren. Återrapport till Kommunstyrelsen i oktober 2020. Ingen långbänk här 

inte! 

Slutligen kan nämnas att Djursholms AB under ledning av Torsten Sjögren har 

genomfört en större restaurering av Enebybergs gård som pågår fram till och 

med sommaren 2020. Man har även utrett om Berga gård kan anpassas till 

caféverksamhet men kostnaden blir för hög och man gör därför ett omtag vad 

gäller uthyrning av gården 

Aprilhälsningar istället för möten 

20-04-18 

Erik Hafström, ansvar moderata seniorer 
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