Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att undersöka möjligheten att göra
området nedanför Mörbylund, Charlottenberg och
Danderyds sjukhus till en stadspark tillgänglig inom
gång- och cykelavstånd för dem som bor och arbetar
i centrala Danderyd
Danderyd är en av de mest tätbebyggda kommunerna i Sverige.
En stor del av Danderydsborna bor i mindre bostäder utan egen
trädgård. I de centrala delarna av Danderyd ligger Inverness,
Mörbylund, Charlottenberg, Mörbyhöjden, Mörby centrum och
Kevinge. Där ligger också många förskolor och skolor.
Fler bostäder planeras i Mörbylund, Mörby centrum och vid
Kevinge golfbana.
Det finns ett stort grönområde avsatt för golfspelare i denna den
mest centrala delen av vår kommun. Golfbanan är endast
tillgänglig för alla Danderydsbor vintertid. Däremot finns det inte
något område långsiktigt avsatt och planerat för rekreation för de
Danderydsbor som bor i detta centrala område.
Ju fler invånare, desto större är behovet av grönområden - inte
minst med tanke på barnen. De behöver ha möjlighet att åka
pulka, ha tillgång till lekpark och skog. Det behöver finnas
möjlighet att inom gångavstånd ordna picknick i närområdet.
Trevliga picknickängar främjar livskvalitet och hälsa.
Det finns ett område i centrala Danderyd som har unika
förutsättningar att bli Danderyds stadspark. Det är området vid
Danderyds sjukhus. Där finns utsiktsberget vid Mörbylund med
Danderyds äldsta fornlämning, skogen nedanför Charlottenberg,
sjukhusängen med udden full av gamla ekar och
strandpromenaden. När nya Karolinska snart står klart minskar
behovet av helikopterplattan. Det finns möjlighet att återställa
elljusspåret i skogen. Kanske skulle någon vilja driva en
servering här.

Det skulle kunna bli en jättefin sammanhängande stadspark inom
gång- och cykelavstånd för alla de många Danderydsbor som i
dag bor i den centrala delen av vår kommun och för alla dem
som kommer att flytta in i de nya bostäderna. Det skulle också
vara en tillgång för sjukhusets personal och för dem som besöker
sjukhuset eller är inlagda där och orkar gå ut.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige
besluta uppdra åt berörda nämnder
att undersöka möjligheten att göra området nedanför
Mörbylund, Charlottenberg och Danderyds sjukhus till en
stadspark tillgänglig inom gång- och cykelavstånd för dem
som bor och arbetar i centrala Danderyd.
Danderyd den 1 februari 2016
Siv Sahlström (C)

