Villaägareföreningarna i Danderyds Kommun
Box 701, 182 17 Danderyd
Bo

Bevara trädgårdsstaden och dess grönområden!
Initiativ för en hållbar utveckling och varsam arkitektur i trädgårdsstaden
Det talas om att Danderyd måste förtätas för att bidra till byggandet av bostäder i
Stockholmsregionen. Men Danderyd är redan idag, trots sin grönska, den nionde tätast
bebyggda kommunen i Sverige. Det är nästan på samma nivå som Göteborg.
Danderyds kommun har 40 pågående planprojekt. I flera av dem väljer kommunen att satsa
på en för omgivningen främmande utformning och hög exploateringsgrad. Färdiga
detaljplaner finns redan för ytterligare ca 500 bostäder i flerfamiljshus. Och på sikt har
kommunpolitikerna planer på upp till 11 000 nya lägenheter i centrala Danderyd, om E18
förläggs i tunnel. När Danderyd förtätas ytterligare, med bebyggelse av innerstadskaraktär,
riskerar kommunens karaktär av trädgårdsstad att försvinna.
Det som idag, trots tätheten, ger Danderyd dess attraktiva särprägel är trädgårdsstadskaraktären. Den ger en mänsklig skala, grönska och de hälsofördelar som sådan ger, och en
socialt hållbar miljö som gör att de boende känner sig trygga och medansvariga och vårdar
sin omgivning. Det är till stor del denna karaktär som människor söker sig till när de bosätter
sig i Danderyd, oavsett om man bor i villa eller lägenhet. Och den karaktären hotas nu av
kommunpolitikernas planer.
Ett argument för exploateringen som kommunledningen för fram är att kommunalskatten
kan sänkas på det sättet. Men en kraftig ökning av antalet kommuninnevånare innebär också
ökat behov av service, ökat slitage och belastning på gemensamma resurser, på livskvalitet
och fastighetspriser. Det kan innebära en mycket större förlust för kommuninnevånarna än
vad några eventuellt sparade ören på kommunalskatten kan motivera.
Vi begär att 5 principer blir tongivande för hur Danderyd utvecklas:


Småskalighet – bibehållande av trädgårdsstadskaraktären, en mänsklig skala, undvikande
av ytterligare slitage och anonymisering.



Varsamhet – bevarande av kulturvärden inklusive de som finns i den ursprungliga stadsplaneringen, värnande om grönområden, biologisk mångfald och rekreationsmöjligheter.



Anpassning till omgivning – att nya projekt och ny arkitektur fogas in i befintlig miljö på
ett integrerat och naturligt sätt, anpassat till omgivningen, samt att livskvaliteten för de
som nu bor och rör sig i området inte försämras.



Långsiktighet – att planera så att den livskvalitet som idag ger kommunen dess särprägel
bibehålls, även på sikt, och ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet uppnås.



Förankring – respekt för oss befintliga kommuninnevånare, maximerat medborgarinflytande, medborgardialog angående översiktsplanering och eventuell exploatering, att
kringboende kommer till tals och är införstådda innan förhandlingar om exploatering
påbörjas. Det är ju trots allt våra intressen som våra politiker bör värna.

Politiker i andra kommuner och på regeringsnivå har börjat inse de negativa konsekvenserna
av överexploateringen (ses t.ex. i proposition 2017/18:110 om varsam gestaltning av
livsmiljön) och drar i bromsen. Men inte kommunledningen i Danderyd. Stora protester i
Enebyberg lyckades lägga exploateringen av Östra Eneby Torg på is, men planerna för Nora
Torg, Kevinge Strand, Vendevägen/Fafnervägen, Djursholms Torg och Enebybergs station
är fortsatt aktiva.
Vi begär att våra folkvalda representerar oss medborgare och ger oss bindande löften att:
1. dagens exploateringsplaner omedelbart rivs upp, och
2. de och all framtida exploatering föregås av öppna, transparenta samråd med en vid
krets av berörda kommuninnevånare som leder till samförstånd och
3. kommunens fortsatta utveckling följer de 5 principer vi listat ovan.

Ovan:Nora torg; t.h.: Vendevägen/Fafnervägen

Är det så här vi vill att Danderyd
ska se ut i framtiden?

Namninsamling: Vi vill höra din åsikt. Skicka ditt svar senast 15 maj 2018
För att svara måste du ha fyllt 18 år och bo i Danderyd. Svara gärna flera personer per hushåll

Ja, jag vill bevara Danderyd som trädgårdsstad. Jag skriver under på
villaägareföreningarnas punkter enligt ovan.
Kommentar: ……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………

………………………………………………….

…………………

………………………………………………….

Datum

Namnteckning

Datum

Namnteckning

………………………………………………….

………………………………………………….

Namnförtydligande

Namnförtydligande

………………………………………………….

………………………………………………….

Gatuadress

Gatuadress

Du kan skicka ditt svar på tre alternativa sätt:




På internet: http://Upprop.nu/AMHO Skriv gatuadress i stället för ort.
Frankera och posta till Villaägareföreningarna, postbox 701, 182 17 Danderyd
Ta en promenad och lägg i en av följande brevlådor: Enebyberg: Österängsvägen 42A,
Danderyd: Skiljevägen 27, Djursholms Ekeby: Modgunnvägen 9; Djursholm: Henrik Palmes Allé
16B, Stocksund: Brahevägen 3
Mer information, kontaktadresser och fler blanketter hittar du på: https://goo.gl/heQRVY

