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Ärendet
Programmet för fördjupning av översiktsplanen centrala Danderyd, Danderyds kommun har sänts ut på samråd.
Programmet presenterar fyra olika möjliga scenarier för att utveckla Danderyds centrum och för att åstadkomma en bättre miljö i området längs E18.
De fyra scenarierna är: Lång tunnel, kort tunnel, Överdäckning vid Danderyds sjukhus samt nollalternativ, ingen tunnel.
Programmet skissar också på ett positivt sätt möjligheten av att utbudet av
tillgängliga, trygga och socialt och kulturellt attraktiva mötesplatser kan öka
och understryker barns och ungdomars behov.
Utvecklingen kan också innebära att centrala Danderyd utvecklas till en
attraktiv etableringsnod och en stadsmiljö med inslag av kulturella och
kommersiella verksamheter.
Ledorden för programmet är – tänk om, optimera, bygg om, bygg nytt.
Vid alternativet Lång tunnel förväntas befolkningen öka med 24 700 personer till 57 000 personer år 2050. Störst är ökningen i åldersgrupperna 10-15
år och 75- 80 år 2050.

Utbildnings- och kulturkontoret förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens yttrande avseende
Program för fördjupning av översiktsplanen, Centrala Danderyd 2016-06-20
och översänder det till Kommunstyrelsen

Utbildnings och kulturkontoret yttrande
Utbildnings och kulturkontoret har tagit del av programmet och konstaterar
att det på ett pedagogiskt utmärkt sätt beskriver dagsläget för Danderyd idag
med dess utmaningar och möjligheter.
De olika scenarierna för utveckling av Centrala Danderyd är också föredömligt kortfattade, tydliga och inkluderar samhällets utveckling inom de flesta
områden och pekar med ett helhetstänkande mot en bättre miljösituation och
en stadsutveckling.
Programmet har tagit sin utgångspunkt i människan, hälsan och naturen.
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Viktiga begrepp är då Närhet och Valfrihet, d v s Danderyds kommun kan
utvecklas som en mötesplats för människor istället för att vara en knutpunkt
för trafik.
Den framtida befolkningsstrukturen med en stor ökning av personer i åldrarna 10-15 år och 75-80 år innebär att planeringen måste ske med tanke på
dessa befolkningsgrupper. En nästintill fördubbling av invånarantalet ställer
krav på satsningar på kultur- och idrottsanläggningar för bibehållen servicenivå. Det är viktigt att redan i tidigt skede planera för sådana ytor.
Vi kan i programmet inte utläsa om plan finns för ytor för olika typer av
kultur- och idrottsanläggningar, vilket vi anser är en nödvändighet om man
läser intentionerna i programmet. Utbildnings- och kulturkontoret skulle
vilja se att man i prioriteringarna tar hänsyn till ungdomarnas egna önskemål, i form av centralt belägna näridrottsplatser i grönområden av multisportskaraktär d v s anläggningar där man kan utöva olika idrotter, och spontananläggningar i form av parkourområden, skateytor, bollväggar, näridrottsanläggningar (T. ex en Kulananläggning som är en s k multisportarena
på 20 x 40 m. Den har ett konstgräsunderlag och är utrustad för fotboll,
landbandy, basket, handboll eller streetbasket.), aktivitetsbanor som t ex
pumptrackbanor (En Pumptrack är en typ av bana där man med hjälp av en
pumpande rörelse driver cykeln framåt istället för att trampa. Pumptracken
är en perfekt bana för att öva balans, lära sig färdigheter och förbättra sitt
självförtroende på cykeln. Det är säkert och roligt att åka för alla åldrar och
färdighetsnivåer. Pumptracken är lämplig för cyklar i alla storlekar, skateboards, inlines och sparkcyklar.) och konstgräsplaner. Flexibla mötesplatser
är viktiga och möjligheter att se film i Mörby centrum tas upp av ungdomarna.
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