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Passion för 
mobila lösningar

Nå ditt affärssystem var du än är!

Med HansaWorlds WAN
och mobila lösningar blir
ditt ERP- och CRM-system
tillgängligt när som helst
och var som helst.

HansaWorld erbjuder
integrerade affärssystem
för Mac, Windows, Linux,
Symbian och PocketPC.

Systemen är skalbara och
fi nns för små, medelstora
och stora företag.

Tel. +46 (0) 8 477 79 00
sweden@hansaworld.com
www.hansaworld.com

Larmvägen 8, 187 75  Täby
Telefon 08-41010216
Fax. 08-55110461
mail: info@delecto.nu

LEG. SJUKGYMNASTER
Ortopedisk Manuell Terapi *

Akupunktur * Neurologi 
Idrottsmedicin* Lymfdränage*

snabbt omhändertagande

FRISKVÅRD 
styrketräning

Instruktion av diplomerad instruktör
ingår vid köp av kort 

Massage * Yoga * Qigong * Vattengympa

Näsby Park Centrum, Eskaderv. 4, 183 54 Täby 
För anmälan ring tel: 08-756 41 35

BOKA ANNONSPAKET

+

Tänkt avveckla 
ditt Aktiebolag?

Gör det enkelt och säkert! 
Har du upphört med verksamheten i aktiebolaget och
vill slippa besvär med bolagsdeklarationer och dyra
revisionskostnader? Säker och trygg avveckling genom
ansökan till bolagsverket genom sk frivillig likvidation
av aktiebolaget. 

Vänd dig med förtroende till auktoriserad 
redovisningskonsult Alf Westermark tel. 08-768 57 06
eller e-posta: alf@Pareto-ekonomi.se 

Pareto-Ekonomi
Enhagsvägen 7, 187 40 Täby 

08 768 57 06

Gruppboende upprör
Protester mot boende för psykiskt funktionshindrade
Ett planerat gruppboende

för personer med psykis-

ka funktionshinder har

lett till starka reaktioner

från de blivande grannar-

na i västra Danderyd. För-

äldrar är oroade för sina

barns säkerhet. 

Men kommunen anser

att oron bygger på miss-

uppfattningar. Och beslu-

tet ligger fast. 

Kontroversen har pågått 
sedan beslutet först blev
känt för de boende sent 
i somras. Det är en snårig
historia med många olika
aspekter. Dels känner famil-
jerna som bor i närheten
rädsla och oro inför sina bli-
vande grannar, dels menar
de att kommunens informa-
tion varit undermålig. 

– Många med oss menar
att man har blivit fullstän-
digt förda bakom ljuset, 
säger Johnny Capor, en av
dem som har protesterat
mot beslutet.

HAN MENAR ATT de boende
själva har fått leta fram 
information i ärendet. Till-
sammans med flera andra
grannar misstänker han att
kommunens tjänstemän
mörkat vad som var på gång;
kanske för att de insett att
ärendet var kontroversiellt
och skulle stöta på mot-
stånd. 

Men socialdirektör Leif
Spjuth hävdar att allt sköts
enligt regelboken. 

Däremot beklagar han

om grannarna tycker att de
fått information för sent. 

På den punkten får de bo-
ende i området rätt av kom-
munstyrelsens ordförande
Gunnar Oom.

– Våra medborgare ska
vara tidigt informerade 
i processen, där gav jag
socialkontoret en näsbränna.

HAN HAR PERSONLIGEN enga-
gerat sig i ärendet och i mån-
dags fick fyra representanter
för grannarna träffa kom-
munstyrelsens arbetsut-
skott. En unik händelse, en-
ligt Gunnar Oom.

– Nu i måndags var vi vid
vägs ände. Fanns det anled-
ning för kommunstyrelsen
att stoppa vad de som ska
flytta till gruppboendet sett
fram emot, och hela inve-
steringen på tio miljoner?
Nej, säger Gunnar Oom,
och hänvisar till att såväl
tjänstemän och politiker
inom kommunen som
lagstiftningens krav stödjer
beslutet. 

– Nu har vårt socialkon-
tor ett oerhört stort ansvar
för att informera så att oron
stillas bland grannarna.
Bägge parter måste aktivt
hjälpa till, säger han. 

ANDERS MALMQUIST deltog
som en av de fyra represen-
tanter för grannarna på mö-
tet. Han känner sig upp-
given. Dels för att han anser
att kommunen inte har lyss-
nat på de boende i området
som vill avveckla gruppbo-

endet för psykiskt funktion-
shindrade, dels för att oron
och olustkänslan finns kvar.

– Jag kommer att vaka
mycket mer över barnen när
de leker på tomten, och san-
nolikt hålla dem hårdare 
i handen på väg till dagis, sä-
ger han.

Enligt Anders Malmquist
står 55 till 60 hushåll bakom
protesterna. Han och många
andra föräldrar i området är
oroliga för hur de nya hyres-
gästerna ska påverka deras
vardag. De anser att ett
gruppboende för personer
med psykiska funktionshin-
der är olämpligt i ett område
med många barn.

SEDAN DET FÖRSTA mötet den
4 september – då represen-
tanter från kommunen in-
formerade om gruppboen-
det – har grannarna skrivit
protestlistor, mejlat och de-
lat ut flygblad för att väcka
opinion.

Flygbladet har väckt star-
ka känslor. I det tar grannar-
na bland annat upp Expres-
sens och Aftonbladets rap-
portering av mordet på en
femårig flicka i Arvika den
11 september 2003, samma
dag som utrikesminister
Anna Lindh mördades.
Mördaren var en psykiskt
sjuk man.

Flygbladet distribuerades
bland annat via en av de för-
skolor som ligger i närheten
av gruppboendet. I ett
skarpt formulerat brev date-
rat den 16 oktober tar för-

skolechefen avstånd från ut-
skicket. 

Även kommunen oroas
av utskicket.

– Man förknippar lätt
psykiskt sjuka med våld 
efter mediernas rapporter-
ing. Men det är inte den
gruppen som ska bo här. Vi
tar avstånd från flygbladet.
Det är en förvanskning av
verkligheten som spär på
fördomar och rädsla, säger
socialdirektör Leif Spjuth. 

MEN ORON FINNS fortfarande
kvar hos föräldrarna i villa-
området.

– Om jag visste att ingen
kom till skada skulle jag na-
turligtvis inte ha någonting
emot det, säger Anders
Malmquist.

Kommunen försäkrar
dock att exemplet från Ar-
vika inte är relevant i sam-
manhanget. 

Inflyttningen på grupp-
boendet är planerad till no-
vember.

JOAKIM BRÖMS
joakim.broms@tdtidning.se

Vilka är det som ska bo

på gruppboendet?

– Det rör sig om Dande-
rydsbor med psykiska funk-
tionshinder som behöver
stöd vad gäller boende och
sysselsättning. De psykiskt
långtidssjuka har rätt att bo
i sin hemkommun. Vi går
inte in på vilka diagnoser de
boende har.
Vad skiljer dem från perso-

ner utan psykisk sjukdom?

– De klarar i nuläget inte
ett eget boende på grund av
sänkt funktionsnivå vad gäl-
ler dagliga aktiviteter.

Är grannars oro befogad?

Varför, varför inte?

– Det är naturligt att kän-
na oro inför det okända,
speciellt med tanke på hur
media olyckligt beskrivit
psykiskt funktionshindrade
personer som farliga.
Många gånger har de perso-
ner som beskrivs i media
haft en dubbeldiagnos, det
vill säga både en psykisk
störning och ett missbruk
och av olika skäl inte erhållit
behandling. Det är inte be-
fogat att känna oro inför

personer som erhåller be-
handling och har ett om-
händertagande.

En del grannar drar paral-

leller till mordet i Arvika

för tre år sedan - är det

relevant? Varför, varför

inte?

– Dessa personer är ut-
valda för att vi bedömer att
de klarar ett gruppboende.
De är dessutom optimalt
medicinerade och har inga
missbruksproblem. De har
redan eller kommer att er-
bjudas en tät och regelbun-
den kontakt med vår mot-
tagning och är inte i behov
av sluten psykiatrisk vård
som i Arvikafallet. Om de 

i framtiden visar sig behöva
sluten psykiatrisk behand-
ling kommer de att få detta
via vår klinik.

Hur viktigt är det för de

blivande hyresgästerna

att grannarna är informe-

rade och införstådda?

– Det är mycket viktigt
med information i god tid
för att lugna ovanstående
oro. Information har givits.
Vi beklagar att de boende,
som redan är en utsatt
grupp och inte kan ta tillva-
ra sina rättigheter, utsätts
för misstro från omgivning-
en.

JOAKIM BRÖMS
joakim.broms@tdtidning.se

Annika Bodén, en-
hetschef på Mörby
psykiatriska mot-
tagning.

Hallå där!

■ Kommunen är skyldig en-
ligt lag att inrätta bostäder
för invånare med psykiska
funktionshinder.

■ Det rör sig om vanligt
boende med egna hyres-
kontrakt.

■ Personal finns tillgänglig för
hyresgästerna dygnet runt.

Källa: Socialkontoret

GRUPPBOENDET

Frågor och svar om boendet


