
Detaljplaneförslaget för Östra 
Eneby torg med över 400 lägenheter 
i stadsliknande höghus, var ett av ex-
emplen  på den politiska ledningens
obefi ntliga omdöme och enorma makt-
arrogans under innevarande mandat-
period. Trots tidigare protester mot ett 
förslag med cirka 100 lägenheter, pre-
senterade M, L och KD under 2017 ett 
förslag med en helt främmande skala 
och formspråk, sett ur ett enebybergs-
perspektiv.

Massiv reaktion
Reaktionen från oss i Danderyds-

centern blev stark, i såväl kommun-
styrelsen som byggnadsnämnden. 
Kristin Eriksson (C) yrkade avslag i 
byggnadsnämnden och Danderyds-
centern reserverade sig mot besluten. 
Vi visste att ett förslag med denna typ 
av exploateringsgrad för alltid skulle 
förstöra Enebybergs karaktär, och där-
med  skapa en sorg för de boende som 
skulle förlora de värden som är anled-

ningen till att man fl yttar just hit: små-
skaligheten, de lummiga trädgårdarna 
med fruktträd, känslan av lugn och ro 
efter arbetsdagens slut.

En massiv reaktion från er Eneby-
bergsbor blev också mycket riktigt 
resultatet av det framlagda förslaget. 
Detta var avgörande  för det resultat vi 
fi ck se - att uppdraget togs tillbaka.

Vi tror inte på det
Det är nu val. Alla partier i den sty-

rande majoriteten  - M. KD och L lovar 
nu att arbeta för att bevara trädgårds-
staden. Vi hävdar att så inte kommer 
att ske. Vi vågar påstå detta, med hän-
visning till dessa partiers ställningsta-
ganden i detaljplaneärenden de senaste 
30 åren.

Vi i Danderydscentern  har alltid 
värnat trädgårdsstaden i Danderyd.  
Vi har blivit häcklade och hånade för 
detta på sammanträden, i insändare, i 
fullmäktiges talarstol, i artiklar, i sam-
tal. Allt detta av våra politiska mot-

Enebybergsborna ska styra utvecklingen 
av Eneby torg - inte byggbolagen

Vi tror att en mindre returpark kan 
vara en tillgång för Danderydsborna. 
Vi tror inte att den nu föreslagna jätte-
anläggningen behövs i Danderyd. Och 
vi anser defi nitivt inte att den ska ligga 
på den föreslagna platsen i Enebyberg.  
Anläggningen kommer att dra till sig 
mycket trafi k och ytterligare öka ge-
nomfartstrafi ken i Enebyberg. 

Ärendet måste beredas bättre. En 
väsentlig del i detta är att alterna-
tiva platser redovisas och penetreras 
ordentligt. Det föreslagna området  
utgör en grön kil i det sammanhäng-
ande systemet av grönområden. Det är 
också av det skälet olämpligt att pla-
cera en sådan anläggning där. Se vår 
reservation i kommunstyrelsen 2016-
11-28. 

Brageskolan måste få en anstän-
dig miljö. Många elever har i dag sina 
klassrum i paviljonger. Och fl er blir 
det, när Hagaskolan nu måste utrym-
mas för kontroller och reparation. 

Brageskolan behöver byggas till. 
Ett förslag till detaljplan för detta togs 
fram för fyra år sedan. Ingenting har 
gjorts åt den på fyra år. I stället har 
majoriteten ägnat alla sina krafter åt 
en helt orealistisk detaljplan för Östra 
Eneby torg.

Idrottssal behövs
Brageskolan har också länge behövt 

en ordentligt upprustad eller tillbyggd 
idrottssal för skolans behov. Den jät-
telika idrottshall som majoriteten pla-
nerar i detta småskaliga område är helt 
otänkbar för oss. Det fi nns inte heller 
någon möjlighet att på ett acceptabelt 
sätt lösa trafi kfrågan i detta småskaliga 
område. Behövs en stor hall i Eneby-
berg måste den byggas på annan plats.

Pensionärsbostäderna i Enebyberg 
har varit hotade av rivning många 
gånger. Under mandatperioden 2010-
2014 då Danderydscentern satt i majo-
riteten påbörjades efter viss intern strid 
upprustningen av dem. 

I den senast presenterade detaljpla-
nen för Östra Eneby torg föreslogs att 
pensionärsbostäderna på andra sidan 
vägen skulle rivas och marken an-
vändas till storskalig bebyggelse. Det 
detaljplaneförslaget har nu dragits till-
baka. Men utgå inte ifrån att förslaget 
om att riva dem inte kommer tillbaka. 

Att man placerat andra än pensio-
närer i bostäderna och påstått, att det 
inte är någon kö till dem är en oriktig 
uppgift. Det är många pensionärer som 
står i kö för en sådan bostad. 

ståndare, de som sitter i majoriteten 
nu, de moderater, liberaler och krist-
demokrater  som nu går till val på att 
”bevara trädgårdsstaden”. De har kallat 
oss bakåtsträvare och nejsägare, för så 
uppfattar de vår strävan för ett Dan-
deryd med bevarade natur- och kultur-
miljöer. De har upprepade gånger  sagt, 
att de inte vill att ”Danderyd ska bli ett 
Skansen”.

Osannolik omvändelse
Sannolikheten att dessa, samma po-

litiker, nu skulle blivit helt omvända, 
är noll! Framtiden för Eneby torg ef-
ter valet är oviss. Vi behöver fortsatt 
starkt stöd från er Enebybergsbor för 
att kunna lyckas i detta, i en kamp mot 
partier som gynnar stora byggbolags 
vinstintressen på bekostnad av kom-
muninvånarnas hemmiljö. Enebyberg 
är värt att skyddas mot skövling  och 
storstadsbebyggelse, det är vår överty-
gelse - i går, i dag och i morgon

Sök alternativ plats 
för liten returpark

Brageskolan behöver  
byggas till omgående

Pensionärer i kö, riv 
inte deras bostäder

Danderyds Nytt, extra, Enebyberg

Danderydscentern
orädd i opposition - stark i majoritet




