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Jurist gav pudel våldsam spark
Fredrik Söderberg Bruce
fredrik.soderberg@mitti.se tel 550 550 53

Nyhetschef
mejl

nyheter

MÖRBY En högt uppsatt jurist
misstänks ha sparkat en pudel så
att den flög i luften när juristen
och hundens ägare möttes i
svängdörrarna vid utgången till
busstorget i Mörby centrum.
Nu åtalas juristen mot sitt ne
kande för djurplågeri. Det skriver
Aftonbladet. I ett förhör ska ju
risten ha sagt att hunden gick till

anfall och att han reflexmässigt
sparkade mot hunden i försvar.
Ett vittne uppges ha sett hunden
sno sig runt mannens fötter.
Hundägaren menar att hunden
är världens snällaste.
Hunden fick en blödning i ett
bakben och hundägaren vill ha
4 167 kronor i ersättning för vete
rinärbesök.

52

procentav de boende på

sjukhem i Danderyd uppger att
personalen alltid bemöter dem
på ett bra sätt. Det framkommer
i Socialstyrelsens rapport ”Vård
och omsorg om äldre 2012”.

Fyra inbrott i
villor i helgen
Danderyd Fyra villor fick

påhälsning av inbrottstjuvar
under helgen. Natten till lör
dag var det inbrott i hus i Nora,
Skogsvik och Kevinge. Under
natten till söndagen bröt sig
någon in i en villa i Djursholms
Ösby.
Polisen har just nu ingen
misstänkt men tror att det kan
vara samma personer som
ligger bakom inbrotten.
Även i onsdags begicks ett
inbrott då en tjuv tog sin in i
ett hus i Svalnäs.

Invånare
säger sitt
om buller

Jessica Dahlberg har precis öppnat en e-butik som säljer barnkläder hon själv har ritat.
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Bäst i Sverige på
att driva företag
Var fjärde Danderydsbo
har ett eget företag, det
gör dem bäst på före
tagande i hela landet.
Företagen blir också
fler och förra året ökade
antalet med 25 procent.
En av de som tog chansen och startade eget
förra året var Jessica
Dahlberg i Djursholm.

I Danderyd ökade nyföretagandet stort förra året, i alla fall jämfört med de andra kommunerna i
Stockholms län där 23 av 26 kommuner noterade ett minskat nyfö-

retagande. I Danderyd ökade nyföretagandet förra året med 25
procent jämfört med 2011.
Invånarna är också de mest
företagsamma i landet enligt
Svenskt näringsliv. Hela 26,6
procent av den arbetsföra befolkningen i Danderyd ansvarar för
ett företag. De flesta av dem, 18,5
procent, är kvinnor.
En av dem som startade företag i Danderyd förra året var Jessica Dahlberg, 36 år. Hon fick idén
till att starta eget när hon bodde
i London med make och barn.
– Anledningen var att det var
svårt att hitta snygga solkläder till
barnen, säger hon.

”Det var svårt att
hitta snygga sol
kläder till barnen.”

Jessica Dahlberg, om varför
hon startade eget företag

Med solkläder menar hon badoch sommarkläder som skyddar
barn mot solens farliga uva- och
uvb-strålning.
Hon ritade själv de kläder som
hon tyckte saknades på marknaden och tog hjälp av en moster som målade blommor på tyg.
Egna och vänners barn fick vara
provdockor.
fabriker
som kunde sy upp kläderna. Med
hjälp av en webbyrå gjordes en
hemsida för hennes företag som
fick namnet Beachdragons.
I februari sjösatte hon sin butik
på nätet. Då hade det gått ett år sedan hon tog de första stegen i utvecklandet av sitt företag.
– Jag har valt att göra hemsidan på engelska så att jag når ut

I sydeuropa hittade hon

Företagandet ökade 25 procent
w I Danderyd startades enligt bolagsverket 449 nya företag förra
året. Det är en ökning med 25
procent jämfört med året innan.
w Andra kommuner i länet där
nyföretagande ökat är Nykvarn
och Sollentuna. I alla övriga

kommuner i länet minskade
nyförtagandet förra året.
w Mest minskade företagandet
i Salem (-39,8 procent) och
Ekerö (-23,5 procent).
Källor: Visma/Bolagsverket
och Nyföretagarcentrum

till alla föräldrar med barn och
även internationellt, säger Jessica
Dahlberg.
Beställningarna på hemsidan
tar hon själv hand om liksom att
packa och skicka paket till kunder.
Jessica är jurist och det finns
egenföretagare i både hennes
egen och makens familj vilket har
varit en tillgång när hon bildat
företag.
För cirka ett år sedan besökte
hon nyföretagarcentrumet i Roslags Näsby.
– Det var bra att få tips på vad
man skulle tänka på, bolla idéer
och se om jag var på rätt spår.
Jörgen Ström, rådgivare på
Täby, Danderyd, Vallentuna nyföretagarcentrum i Roslags Näsby, kan inte svara på varför nyföretagandet ökat i Danderyd. Han
säger dock att man märkte av en
ökad efterfrågan på rådgivning
förra året, att man hade sammanlagt 550 besök och att 58 procent
av besökarna var kvinnor.

l Maj-Britt Wahlberg
maj-britt.wahlberg@mitti.se
tel 550 550 95

DANDERYD Kommunstyrelsens arbetsutskott har
tackat ja till att ett urval av
kommuninvånare deltar i
en medborgarundersökning under våren.
Undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån och kommunen har
varit delaktig var tredje
år de senaste åren. Enkäten ska innehålla några
tilläggsfrågor utöver de
som ingår i det så kallade
baspaketet.
– Vi köper till några egna
frågor om miljö och buller.
Frågorna handlar om hur
man ser på nergrävning
av E18 och vilket som är
det största miljöproblemet i Danderyd, säger Olle
Reichenberg (M), ordförande i kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Grundpaketet med frågor
kostar kommunen 68 000
kronor.

Många som är
arbetslösa har
ingen a-kassa

DANDERYD Mer än hälften av

de öppet arbetslösa i Dande
ryd står utan arbetslöshets
kassa visar ny statistik som
TCO tagit fram.
Totalt i oktober var 279
personer i Danderyd inskrivna
som öppet arbetslösa.
48 procent av dessa, eller
134 personer, omfattades
av arbetslöshetsförsäkring
en och fick ersättning från
a-kassan. Övriga 145 arbets
lösa var hänvisade till bidrag,
egna besparingar eller hjälp
från anhöriga.
– Det kan inte ha varit me
ningen att en dåligt fungeran
de arbetslöshetsförsäkring
skulle göra fler bidragsbero
ende, säger TCO:s ordförande
Eva Nordmark.

