
 

 

Reservation från Danderydscentern mot 

kommunstyrelsens beslut till förmån för 

vårt yrkande om återremiss för omarbet- 

ning av detaljplanen. 

Grindstugan, ligger i Cedergrenska parken som är ett bevarande- 

område. Det är den 144 kvm stora vaktmästarbostaden som i dag 

hyrs ut. I detaljplaneförslaget skall 900 kvm av Cedergrenska parken 

styckas av så att Grindstugan kan säljas. Och där Grindstugan ligger 

tillåts en dubbelt så stor byggrätt som i dag, 290 kvm. Danderyds- 

centern anser inte att detta fula intrång i det känsliga området är 

acceptabelt. Vi kan inte godta att Grindstugan skall styckas av och att 

byggrätten skall utökas. Vi anser inte heller att parkeringsytan skall 

utökas inom bevarandeområdet och att även förslaget som berör 

vattenområdet skall omarbetas. 

Folkpartiet och Socialdemokraterna yrkade att detaljplanen för 

Cedergrenska fastigheten skulle antas men med den ändringen att 

avstyckningen av Grindstugan skulle utgå. Detta är formellt 

omöjligt. Man måste anta detaljplanen i den form den har. Man kan 

inte undanta en del. Om man vill ändra något i ett detaljplaneförslag 

måste planen återremitteras till byggnadsnämnden för omarbetning. 

Vi tvingas dessvärre notera att inte någon av de närvarande tjänste- 

männen ingrep och förklarade detta. Vi måste dessvärre också 

konstatera att kommunstyrelsens ordförande som är ansvarig för den 

formella hanteringen utan invändningar ställde ett formellt felaktigt 

yrkande under prövning. 

Om yrkandet vunnit gehör hade kommunstyrelsen föreslagit full- 

mäktige fatta ett olagligt beslut, ett beslut som inte kan verkställas. 

Kommunstyrelsen skall bereda ärenden inför fullmäktige. Det minsta 

man kan begära är att man försöker se till att förslagen är formellt 

riktiga. 

Danderydscenterns gruppledare påpekade såväl i arbetsutskottet som 

i kommunstyrelsen att det var formellt omöjligt att undanta en del av 

planen och att ärendet måste återremitteras till byggnadsnämnden om 

man vill göra någon ändring i den. 

 

 



Varför röstade vi då, när vårt återremissyrkande fallit, i andra 

omgången för detta formellt omöjliga yrkande? Jo, därför att i en 

grov osaklig politisk propaganda skulle man helt oriktigt kunna påstå 

att Danderydscentem inte ville rädda Grindstugan eftersom vi i 

voteringen inte röstat för att den skulle undantas. Ett fåtal läser 

protokollen och även om man gör det är det säkert många som inte 

förstår dessa formella begränsningar. 

Om Folkpartiet och Socialdemokraterna verkligen vill rädda 

Grindstugan och få en förändring till stånd har de möjlighet att få 

igenom en minoritetsåterremiss i fullmäktige. Denna gång kan de 

inte som så ofta förr säga att det var ingen idé att göra något för det 

skulle ju ändå inte gå igenom. Det räcker att femton ledamöter i 

fullmäktige röstar för förslaget för att ärendet skall återremitteras. 

Och därmed ökar i varje fall möjligheten att Grindstugan kan räddas. 

 

Siv Sahlström (C) 

Gruppledare 

 


