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Kultur & nöje

sport

SidaN 28

SidaN 34

Julian var
barn i Stalins
fruktade
straffläger

En sista smäll
mot huvudet
blev slutet för
hennes dröm

Kvinna
lurad på
500-lapp
vid p-plats
nyheter En 67-årig kvinna
parkerade nyligen sin bil på
parkeringen vid Danderyds
sjukhus.
Kvinnan stod vid parkeringsautomaten och skulle
just betala för en parkeringsbiljett när två kvinnor
kom fram till henne och
frågade om hon kunde växla
en 20-kronorssedel.
Den äldre kvinnan visste
att hon inte hade någon
mer växel men höll ändå,
av någon anledning, upp sin
plånbok. De båda kvinnorna
stod nu riktigt nära henne.
Strax efter det att de
båda kvinnorna försvunnit upptäckte den 67-åriga
kvinnan att hon saknade en
femhundrakronorssedel i sin
plånbok, rapporterar Danderyds närpolis.
l Maj-Britt WahlBerg

MC-tjuv skröt
på Facebook

nyheter En man som stulit elva motorcyklar poserade med dem på Facebook
– och servade polisen med
bildbevis. SidaN 6

gillar läget. ”Vi gillar läget och planlösningen”, säger Marianne Hult, 60 nyinflyttad i Djursholms Ösby med maken Anders Hult, 59, i bakgrunden.
Foto: ÅSa SommarStröm

valde danderyds
nyaste lägenhet
l De närmaste åren kommer det att byggas

närmare 700 nya lägenheter i Danderyd.
Marianne Hult och hennes make Anders är

Mamma. Marita Persson Nygårds döttrar har tvingats ta en
alldeles för tidig buss till skolan.

Ändrad avgång
slog mot elever

de första inflyttade i ett nyligen uppfört flerfamiljshus i Djursholms Ösby. Och politikerna
SIDAN 4
vill bygga på fler platser i Danderyd.

Var rädd för att bli kär

reportage Charlotte Perrelli var livrädd för att bli kär igen, men för snart två år sedan
träffade hon Anders. Tillsammans har de lille Adrian, fyra månader. SidaN 26–27

nyheter SidaN 5

Ge dig själv ditt livs bästa julklapp!
Teckna viktminskningsavtal under december och träna fritt fram till
årskiftet – Välkommen till ett lättare och friskare liv!
Välkommen till Itrim Mörby, Svärdvägen 9, tel 08-753 30 30 och
Itrim Täby, Korsvägen 1, tel 08-694 96 00 www.itrim.se
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Ta med ditt djur till gudstjänsten
DANDERYD Vid stallet intill

Fredrik Söderberg Bruce
fredrik.soderberg@mitti.se tel 550 550 53

Nyhetschef
mejl

Nyheter

Sätraängskyrkan i västra Danderyd hålls en djurgudstjänst lördagen den 7 december klockan 16.
– Man kan ta med de djur man
vill, till exempel hund eller häst,
säger Christina Högberg, informatör i Danderyds församling.
På lördagen läser man ur
julevangeliet och medverkar gör

komminister Fredrik Hesselgren
och klockare Åsa Mellqvist.
– Åsa Mellqvist älskar hundar
och införde djurgudstjänsten i
Danderyds församling för ett par
år sedan. Hon upptäckte traditionen i Finland och tog med den
hit, säger Christina Högberg.
Djurgudstjänsten pågår i 15–20
minuter. Därefter blir det glögg.

2,3

ProCent aV drygt 6 000

bussresenärer i Danderyd hade
inget giltigt färdbevis, visar
resultatet av de kontroller som
trafikförvaltningen genomförde
i Danderyd förra året.

De nya flerfamiljshusen står på den plats där de bortgångna systrarna Linde hade ett hus som de testamenterade till Blomsterfonden. Blomsterfonden sålde i sin tur fastigheten till
Erik Karlin och Johan Varland som rev det gamla huset och lät bygga nytt.
Foto: ÅSa SommarStröm

Nu väntar byggboom
l 36 lägenheter har nyligen byggts intill Roslagsbanan i Djursholms Ösby
De kommande åren ska
det byggas 700 lägenheter i Danderyd, visar
Lokaltidningen Mitt i:s
genomgång. Moderaterna vill bygga ännu mer.
– Det finns fler ställen
att bygga på, säger bostadspolitikern Ulla hurtig Nielsen (M).
Markarbetena pågår fortfarande kring de tre nybyggda fyravåningshusen med 36 bostadsrätter
vid Roslagsbanans station. Av de
nyinflyttade bodde 90 procent i
Danderyd även tidigare.
Ett undantag är Marianne och
Anders Hult som bodde i Östra
Vallabrink i Täby i 30 år. Först
bodde de i ett mindre hus men
de senaste sjutton åren i ett stör-

re. Efter att ha letat efter lägenhet
i fyra år fastnade de för en skiss
som de sett på lägenheten i Djursholms Ösby och beslutade sig för
att slå till på fyrarummaren med
två balkonger.
år sedan. I dag är de
jättenöjda med sitt nya boende
med utsikt mot Roslagsbanan. Bilen har de kvar. Den står parkerad
i ett garage under flerfamiljshuset
dit de kan ta sig med hiss. Annars
har de övergått till att åka kollektivt oftare.
– Förut tog jag alltid bilen till
jobbet på Tekniska högskolan. Nu
tar jag tåget och sparar 2 000 kronor i månaden på det, säger Anders Hult.
Marianne tar en direktbuss från
Mörby station till sitt jobb i Solna.
Ska de gå ut en kväll åker de också
kollektivt.
DeT är nu eTT

– Det tar bara 25 minuter till
Stureplan om man åker tåget och
går från Östra station. Vi slipper ta
bilen och det var litet syftet med
att flytta hit, säger Marianne.
Det är inte bara Djursholms
Ösby som förtätas. Mitt i:s kartläggning visar att det ska byggas
nästan 700 nya lägenheter i kommunen de närmaste åren.
Det finns en oenighet mellan
det största partiet moderaterna

och koalitionspartnern centern
som är det näst största partiet.
Centern anser att Danderyd är tillräckligt stort.
– Vi är för att bevara Danderyd
som det är och behålla naturområden och parker. Kommunen är
fullbyggd, säger Kristina Eriksson
(C), ordförande i byggnadsnämnden.
Moderaterna vill gärna att det
byggs fler bostäder.

Här ska det också byggas nytt
w Västra Danderyd: 300 lägenheter i mörbylund varav 70
studentbostäder, 100 lägenheter
i mörby C, 38 lägenheter vid Danderyds gamla församlingsgård.
w Ett 30-tal 55-plus lägenheter
på Noragårdsvägen, mellan 50

och 100 lägenheter på Slånbärsvägen.
w Enebyberg: Ett 100-tal lägenheter i Enebybergs centrum.
w Stocksund: Ett 30-tal lägenheter vid ovala parken.
w Djursholm: 30 lägenheter.

– Vi hoppas att få egen majoritet
efter nästa val. Det finns fler ställen att bygga på. Vi vill inte heller
bygga överallt men vi tror att det
finns några platser till som går att
förtäta, säger Ulla Hurtig Nielsen,
vice ordförande i byggnadsnämnden.
MoDeraTerna är mycket positiva
till byggplanerna i Mörbylund. Av
de 300 planerade lägenheterna
ska 70 bli studentbostäder.
– Danderyd ligger nära KTH och
Universitetet och vi har inga studentbostäder i dag. Stockholmsregionen växer med 40 000 invånare om året och det är på tiden
att Danderyd tar sitt ansvar, säger
Ulla Hurtig Nielsen.
l ZoRAN CALE
l MAJ-BRitt WAhLBERg

maj-britt.wahlberg@mitti.se
tel 550 550 95

