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Barnens perspektiv i planeringen

Kommuninvånare har många olika behov och livssituationer, därför är det viktigt att
lyssna på röster från hela kommunen när vi planerar och bygger. Barn och ungdomars
perspektiv är betydelsefulla när kommunen planerar förändringar för att få kunskap
om hur platser i kommunen används, exempelvis vad som är bra idag och vad som
kan bli bättre i framtiden. Barn och ungdomar har ofta själva en uppfattning om hur
de vill att den byggda miljön ska gestaltas för att passa deras behov. De är experter
på sin närmiljö, de vet var bilarna kör fort, var de saknar gång- och cykelförbindelser
och på vilka platser de känner sig trygga och otrygga.

Skoldialog om centrala Danderyd

I dialogen om centrala Danderyd har över 300 barn och ungdomar varit engagerade
på olika sätt. Vissa grundskoleklasser har deltagit i gåturer våren 2015 medan andra
har arbetat med självständiga projekt. På hösten besökte vi kommunens tre gymnasieskolor för att informera, diskutera och låta eleverna tycka till om projektet.
Syftet med att involvera skolorna är framförallt att ge eleverna en möjlighet att diskutera och problematisera sin egen och skolans närmiljö. Att eleverna utifrån sina upplevelser och erfarenheter förmedlar vad de tycker om sin närmiljö och fritt fantiserar om
framtiden. Arbetet med skoleleverna är även viktigt då det ger kunskap om kommande generationers perspektiv på centrala Danderyds utveckling. Detta är ett perspektiv
som annars kan vara svårt att fånga i dialoger med allmänheten.

Elever från Stocksundsskolan diskuterar vad de gillar med just denna plats
Genomförda aktiviteter

Gåturer har gjorts med eleverna på följande skolor: Fribergaskolan, Kyrkskolan,
Stocksundsskolan, och Ekebyskolan. Se även ”Dokumentation av gåturer och cykelturer”.
Det har även funnits möjlighet att kombinera gåturer med eget arbete. Stocksundsskolan genomförde en gåtur för att sedan kombinera elevarbete med en prick- och
identitetskarta i klassrummet. Ca 30 elever deltog vid detta tillfälle. Av övningarna
framgick att eleverna tyckte om sin skola medan vissa platser i skolans närmiljö skulle
kunna förbättras. Eleverna tyckte alla att E18 kunde förbättras medan Mörby Centrum
framhölls som både en favoritplats och som en plats som kan förbättras. Eleverna
beskriver centrala Danderyd idag som trygg men tråkig. I framtiden skulle de vilja se
ett mer grönt, modernt och spännande område med nöje och puls samt med centrumkänsla. Eleverna arbetade även med att skriva insändare till lokaltidningen/politikerna
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eller med att arbeta fram en visionsbild. Många elever fokuserade på sin skolväg när
de valde tema för sina insändare: "Säkrare i Danderyd", "Vi går här" och "Farliga
korsningar och rondeller i Stocksund" var några av rubrikerna på insändarna. De som
jobbade med visioner beskrev framtidens centrala Danderyd med ett nytt centrum,
nya butiker och en nöjespark. Vissa elever föreställde sig en nedgrävning av E18 för
att på så sätt ge plats till caféer, idrottshall. butiker och bostäder. Ett nergrävt E18 ger
ett tryggare Danderyd. En elev såg framtidens Danderyd mer som New York och en
annan beskrev centrala Danderyd som modernare och mer livfullt. En vision som återkom var att centrala Danderyd ska vara ett område där det finns flera fotbollsplaner.
Skolornas självständiga projekt har genomförts på många olika sätt. Vissa har jobbat
digitalt i olika designprogram där de har ägnat sig att gestalta förslag till utvecklingen
av området. Överdäckning av olika delar av E18 samt en utveckling av Mörby Centrum
är några exempel. Några elever har gett förslag till hur gångbron över E18 vid Mörby
Centrum kunde bli bättre, med överbyggnad och ett akvarium, så att det skulle bli
trevligt att gå till deras skola. En annan elev har fokuserat på bristen på mötesplatser
för ungdomar och har studerat hur en biograf i centrala Danderyd skulle kunna gestaltas. Danderyds gymnasium gjorde modeller av sina förslag och två av dem ställdes ut
i Information Danderyd under hösten 2015.
Gymnasierna

Modeller från Danderyds gymnasium. Vänster bild visar en ny busshållplats. Höger
bild visar hur ny bebyggelse skulle kunna se ut.
Under hösten 2015 genomfördes platsbesök på kommunens tre gymnasier: Danderyds Gymnasium, Viktor Rydbergs Gymnasium och Marina Läroverket. Syftet var att
diskutera hur skoleleverna upplever centrala Danderyd idag, och vad som skulle kunna bli bättre i framtiden.
Eleverna var nyfikna och det uppstod ett flertal intressanta diskussioner om hur E18
påverkar dem och deras vardag. En av de första kommentarerna vi hörde var ”Det är
mycket buller från E18 men man vänjer sig”.
Många förklarade att de ofta åker till Täby istället för att åka till Mörby Centrum: ”Man
åker till Täby för att det är modernt. Moderna butiker och biograf”. De unga tycker
inte att det finns mycket att göra för ungdomar i kommunen. En elev boende utanför
kommunen uttryckte att ”Danderyd är en genomfartskommun. Man åker igenom för
att komma till Stockholm eller för att komma till Täby. Man stannar bara till för att
byta till buss eller tunnelbana.”
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På Marina Läroverket deltog en klass som både bestod av elever boende i kommunen
samt elever som bor utanför kommunen. Under träffen med skolklassen diskuterades
resultatet från vårens dialogaktiviteter. Skoleleverna fick bland annat ge kommentarer
kring den identitetskarta och prickkarta som togs fram under dialogstarten i Mörby
Centrum den 9-10 maj. ”Danderyd är en mormorskommun, seriöst – det är bara äldre
och barnfamiljer här!”, sa en elev som bor i kommunen. En elev från Norrtälje ansåg att ”Danderyd är landet! Mina klasskompisar säger att Norrtälje, där jag kommer
ifrån, är Landet men det är Danderyd som är landet. I Norrtälje finns ett centrum med
bio och det finns inte här"
Diskussionerna med gymnasieeleverna visar att eleverna gärna ser framtidens centrala Danderyd som en spännande plats där man gärna vill vara och vara en del av.
Där det ska finnas något att göra för ungdomarna. Även framtidens bostadsbyggande
bör vara annorlunda än idag: ”Man kan bygga höga hus men det behöver vara roligare
än bara grå”. Det kom förslag på hur man kan utveckla centrala Danderyd: ”Vi kan
bygga ett ”Seaside Danderyd” vid vattnet och villor över E18. Det kommer dock inte
bli billigt, men det skulle kunna vara en morot för de som vill bo här”. Dock skapar
bostadssituationen för unga också bekymmer för vissa: ”Jag vill bo kvar i kommunen i
framtiden men vet inte hur jag ska hitta boende”.
Utifrån dialogen med kommunens barn och unga kan flera utmaningar identifieras:
Hur kan centrala Danderyd utvecklas i framtiden så att barn och unga kommer att
kunna bo kvar? Hur kan området utvecklas så att barn och unga kommer vilja att bo
kvar?
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