
 
Du har väl inte missat att Danderyds kommun nu bjudit in till samråd angående 

Danderyds översiktsplan. Samrådstiden pågår mellan 3 maj – 13 juni 2021. 

Du hittar den på www.danderyd.se. (https://tinyurl.com/h27xfz5s) Sök på ”Samråd för översiktsplanen” om 

du inte hittar den redan på startsidan. Där kan Du också fylla i kommunens enkät om Översiktsplanen.  

Vi medborgare har alltså endast 6 veckor på oss att tycka till angående en omfattande, visserligen gedigen, 

158 sidor lång utredning, som berör hela vår kommun. 

Vi inom styrelsen för Danderyds Villaägareförening anser att detta är en alldeles för kort tid för att hinna 

läsa igenom, ta ställning och låta frågan mogna, speciellt som sammanfattning saknas. Vi kommer därför att 

skriva ett preliminärt yttrande och samtidigt begära förlängd tid fram till hösten, då förhoppningsvis 

samhället öppnat sig och det blivit möjligt att träffas fysiskt för öppna samrådsmöten, dock tidigast 1 

oktober 2021. 

Vi har därför utarbetat vidstående skrivelse (finns också att ladda ner från vår hemsida) som ett första 

utkast till ett mer omfattande preliminärt yttrande inför 13 juni. Ifall Du instämmer, kan Du underteckna 

skrivelsen och skicka in det till kommunen alternativt lämna in den på Information Danderyd i Mörby 

Centrum, där förslaget också finns utställt. Ifall det skulle vara några punkter Du inte instämmer i, kan Du 

givetvis stryka de punkterna, alternativt skriva en egen skrivelse. 

 Vi håller på att utarbeta ett mer ingående yttrande, som vi hoppas få klart så fort som möjligt, dock senast 

10 juni, så att den, som vill instämma i det yttrandet, har möjlighet göra det före samrådstiden går ut den 

13 juni. Följ därför vår hemsida www.villaagarna.se/danderyd. Facebook Danderyds Framtid. 

 

Visste Du att enligt SCB år 2020 var Danderyd 

- till sin landyta femte minsta kommunen i landet (26,40 km²) 

- till sin befolkning åttionde största kommunen i landet (32.857) 

 

- på andra plats vad gäller bebyggd mark per landyta (53,1%) 

- på första plats vad gäller bebyggd mark med bostäder per landyta (38,3 %) 

 

- nionde tätast bebyggda kommunen i landet (481 bostäder/km²) 

- nionde tätast befolkade kommunen i landet (1246 invånare/km²) 

Då 

- fanns det 6.845 lägenheter i enbostadshus (villor) 

- fanns det 5.862 lägenheter i flerbostadshus 

 

- bodde i genomsnitt 3,3 personer per lägenhet i enbostadshus (villor) 

       -      bodde i genomsnitt 1,7 personer per lägenhet i flerbostadshus 

      Idag 

- byggs det ca 200 nya lägenheter i flerbostadshus i Mörby Centrum 

- byggs det ca 500 nya lägenheter i flerbostadshus i Östra Mörbylund (Invernesshöjden) 

- i övrigt planeras för fler lägenheter i flerbostadshus än i enbostadshus (villor) 

 



 

   Dnr KS 2019/0261 2121-05-03 

   Danderyds kommun, plan- och exploateringsenheten 

   Box 66 

   182 05 Djursholm 

   plan@danderyd.se 

 

Synpunkter på förslag till Översiktsplan för Danderyds kommun  

Vi anser att samrådstiden är alldeles för kort, speciellt i denna mycket speciella tid, där möjligheterna till att 

träffas öppet för fysiska möten är kringskurna och vi medborgare har andra saker att oroa oss för. Vi begär 

därför om förlängd tid för yttrande åtminstone till hösten när pandemin förhoppningsvis avklingat och det 

blir öppet för offentliga samråd, dock inte före 1 oktober 2021. 

Vid en första genomgång anser vi att: 

1. Danderyd i princip är fullbyggd. Danderyd skall fortsättningsvis vara en villastad. 

2. Enligt SCB var Danderyd nionde tätast bebyggda kommunen i landet, t.o.m. tätare bebyggd än 

grannkommunen Täby, staden på landet, som låg på tionde plats. Danderyd skall inte behöva känna 

trycket av att bygga mera inom en snar framtid. 

3. Genomfartstrafiken genom kommunen är det allra största problemet (buller, avgaser, partiklar, 

trafikfaror) och problemen kommer att bli än större på grund av den omfattande exploateringen i 

Nordostkommunerna.  Ny bebyggelse i området skall därför inte tillkomma förrän problemet är 

löst. Grundnormen 55 dB(A) ute/30 dB(A) inne skall gälla för buller. 

4. Danderyd bör söka samarbete med Täby för att tillsammans med statsmakterna lösa problemen 

med genomfartstrafiken. Utnyttja urberget och lägg såväl E18 som en förlängd tunnelbana i tunnel 

till dalsvackan vid Roslags Näsby för att anknyta till Roslagsbanan där den delas i två grenar. 

Sålunda skapas en naturlig trafikknutpunkt  för Nordostkommunerna. 

5. Kommundelarna skall förenas genom gröna samband i stället för höga murar.  

Under denna speciella tid, då pandemin haft ett hårt grepp om våra liv, har fördelarna med villastaden 

framträtt särskilt klart. Vi har kunnat umgås med familj, vänner och bekanta i våra trädgårdar. 

Vi förbehåller oss rätten att komma in med ytterligare synpunkter och kompletteringar och yrkar enligt 

ovanstående. 

Danderyd, den 24 maj 2021 

Signatur 

Danderyds Villaägareförening/Anita Enflo, ordförande tel. 070 521 48 24, e-post anita.enflo@gmail.com 

Instämmer: 

Namnteckning:…………………………………………………………… Namnförtydligande………………………………………….. 

Gatuadress:………………………………………………………………… Postnr:…………………….Ort:…………………………… 

Tel. …………………………………………………………………………….. E-post:…………………………………………….... 


