
 

Naturskyddsföreningens Valenkät 2014 

Sammanställning av svaren från de politiska partierna i Danderyd  

 

*kommentar lämnad i enkätsvaret 

 Fråga C FP MP M S SD V 

Värdefulla naturområden 

1 Ekebysjön, som blev naturreservat 2008, bör för att fungera långsiktigt utvidgas till att omfatta 
även norra gravfälten samt natur- och kulturmarker väster och söder om sjön. Kommer ert parti att 
verka för att reservatet utvidgas med de nödvändiga delarna i norr, väster och söder? 
 

JA* NEJ JA* NEJ* NEJ JA* JA* 

2 Rinkebyskogen blev efter många turer kommunalt naturreservat  2014. Reservatet omfattar nu 
enbart den mark som kommunen äger (237 ha). Kommer ert parti att verka för att reservatet ska 
omfatta även de områden som Sveaskog och Svenska kyrkan äger (99 ha)? 
 

JA* NEJ JA* NEJ* NEJ* NEJ* JA* 

3 Sätra ängar, söder om Rinkebyskogen, är en viktig länk mellan Edsviken och Rinkebyskogen. 
Området, som ägs av Svenska kyrkan, har ett visst skydd mot exploatering då det i översiktsplanen 
lyfts fram som ett område med särskilda naturvärden och är klassat som park- och grönområde. 

Området föreslås för reservatsbildning i Länsstyrelsens rapport för skydd av tätortsnära natur. 
Kommer ert parti verka för att Sätra ängar skyddas som naturreservat? 
 

JA* NEJ JA* * NEJ* NEJ* JA 

4 Området runt Danderyds sjukhus ska exploateras. Sjukhusängen och skogen nedanför 
Charlottenberg bildar ett värdefullt rekreationsområde och hänger ihop med Nationalstadsparken 
på andra sidan Stocksundet. Kommer ert parti verka för att detta område sparas som grönområde? 
 

JA 
 

JA 
 

JA* * NEJ* JA* 
 

JA 

  



 Fråga C FP MP M S SD V 

En hållbar kommun 

5 Kommer ert parti att verka för att kommunen ställer krav på ekologiskt och närproducerat när det 
gäller maten i  kommunala förskolor, skolor, äldreboende och omsorgsverksamheten?  
 

JA 
 

JA JA* JA* JA JA* JA* 

6 Kommer ert parti att verka för att den pågående försöksverksamheten med insamling av matavfall 
utvidgas till att omfatta hela kommunen, och också blir permanent? 
 

JA 
 

JA JA* JA* JA* JA* JA* 

7 Kommer ert parti att verka för att kommunen underlättar insamling och återvinning av de 
värdefulla resurser som vårt hushållsavfall utgör genom fastighetsnära sopsortering? Fler studier 
visar att FNI-systemen (FNI fyrfack för villor och FNI flerbostadshus) ger ökad materialåtervinning 
jämfört med det så kallade bringsystemet, där hushållen lämnar förpackningar och tidningar på 
återvinningsstationer. 
 

JA* JA JA* * JA - JA* 

8 Kommer ert parti att verka för att tillgång till återvinningsstationer i närområdet förbättras (för 
närvarande finns sex återvinningsstationer inom Danderyds kommun för förpackningar och 
tidningar) och tas med i kommunens detaljplaner framöver? 
 

JA* JA JA* JA* JA - JA* 

Hållbart byggande 

9 Att bygga hållbart innebär krav på bland annat materialval, energikällor, energieffektivitet, 
dagvattenhantering, sophantering och kommunikationer. Vill ert parti verka för att kommunen 
stimulerar denna utveckling genom att ställa krav på hållbart byggande när kommunen säljer mark, 
bygger om eller bygger nytt? 
 

JA* JA JA* * JA JA JA* 

Hållbar redovisning 

10 Att publicera en hållbarhetsredovisning är för företag, både börsbolag och statligt ägda, en 
självklarhet. Det innebär att verksamheten redovisas ur ett hållbarhetsperspektiv, inte bara 
ekonomiskt, utan också socialt och miljömässigt. Kommer ert parti att verka för att Danderyds 
kommun kompletterar årsredovisningen med en hållbarhetsredovisning? 
 

JA* JA JA* NEJ* JA NEJ* JA* 

  



 Fråga C FP MP M S SD V 

Ett hållbart trafiksystem 

11 Kollektivtrafik är ett klimatsmart sätt att förflytta sig, inte minst i storstadsområden.  
Kommer ert parti att verka för en utbyggnad av tunnelbanan till Täby/Arninge? 
 

JA* JA JA* JA* JA JA* JA 

12 Infartsparkeringarna i Danderyd räcker inte till på långa vägar, alla platser är upptagna redan  tidigt 
på morgonen. Kommer ert parti att verka för fler infartsparkeringar, både för bilar och cyklar? 
 

JA* JA JA* JA* JA* JA* JA* 

13 E18 genom Danderyd är en statlig väg och en av de mest trafikerade vägarna i landet. Den betjänar 
hela Stockholm nordost, samt trafiken till och från Finland, Ryssland och Baltikum. För att effektivt 
minska föroreningar och buller från E18 genom kommunen måste vägen tunnelförläggas från 
Stocksundsbron, förbi Mörby Centrum och vidare norrut i kommunen. Detta skulle också frigöra 
mark för bostäder ovanför tunneln samt ta bort barriären genom kommunen. Kommer ert parti att 
verka för en tunnelförläggning av E18? 
 

JA* JA JA* JA* JA* JA* JA* 

14 Ett sätt att snabbt minska miljöpåverkan från E18 är lägre hastigheter. En försöksverksamhet har 
pågått, med lägre hastigheter under vinterhalvåret. Kommer ert parti att verka för en permanent 
sänkning av hastigheten till 70 km/timme på E18 genom kommunen?  
 

JA* JA JA* JA* JA* NEJ JA 

Rädda Edsviken! 

15 Edsviken har stora problem med vattenkvaliteten och kommer inte att uppfylla EU:s gränsvärden 
2015. Alla som bor i kommunerna runt om uppmanas att inte tvätta bilar så att vattnet kommer ut i 
dagvattnet och att se över det egna regnvattensystemet så att vatten om möjligt leds ut på egna 
tomten. Dessa åtgärder kommer dock inte att räcka, kommunerna som påverkar måste ta krafttag 
för att rena dagvattnet från vägar och industriområden. Kommer ert parti att verka för att en 
åtgärdsplan för en mer effektiv hantering av dagvatten tas fram?  

 

JA JA JA* JA* JA* JA JA* 

Påverka klimatet! 

16 Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. Vad vill ni i ert parti göra lokalt i Danderyd för att minska 
klimatpåverkan? 
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