
PROJEKTINFORMATION - PARK & TORG I MÖRBY CENTRUM

Snart öppnar Södra torget
Upprustningen av Södra torget är nästan klar. Det mesta av plattorna är på plats och kvar att 
göra är att montera en del bänkar, cykelställ och papperskorgar. Träd och växter planteras till 
våren. Snart är torget en härlig mötesplats med serveringar och torghandel i allra bästa solläge.

TACK FÖR DITT TÅLAMOD 

Torget har under upprustningen varit 
inhägnat med byggstängsel. Nu är platsen 
åter öppen och tillgänglig för alla. Vi tackar 
för det tålamod som alla närboende och 
förbipasserande har visat under tiden.

PREMIÄR FÖR GÅNGSTRÅK I PARKEN

Under våren 2023 kommer huvud-
gångstråket genom parken som löper 
parallellt med Mörby Centrum att öppnas. 
För allas säkerhet med stängsel mot det 
som är byggarbetsplats.  Gångstråket 
kommer att öppnas så att du som besökare 
kan få en bättre bild över parken, ytan för 
den nya lekplatsen och sträckan mellan 
Södra och Norra torget. 

Parken med nya träd, blomsterängar och 
massor med andra planteringar kommer att 
vara en oas mitt i centrum. Här finns plats 
för såväl lek som avkoppling. Utegym 
(öppet), lekplats och parkbänkar ska på 
plats innan parken är helt färdig lagom till 
sommaren 2023.
Parken bidrar också till ökad biologiska 
mångfald. Vi planterar växter som blommar 
från tidig vår till sen höst för att förlänga 
den blommande säsongen både för oss och 
för pollinatörerna och tillgodose en bredd 
av ekosystemtjänster som vi människor 
uppskattar, t ex skugga, grön ridå mot 
trafik, vattenrening, fågelhabitat, blomning. 
Genom parken går en lång perennplante-
ring som fungerar som ett dike dit vatten-
mängder efter skyfall hamnar och sakta tas
omhand av växterna. 
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Bilden på framsidan är en skiss över hur det framtida Norra torget skulle kunna se ut. 

GOLFVÄGEN & RIVNING AV LASTINFART

Skandia Fastigheter påbörjade i mitten av 
november markarbeten i Golfvägen, 
sträckan Södra torget till Åhlénsentrén. 
Sträckan kommer under arbetet att ha 
begränsad framkomlighet för såväl gående 
som bilar.
Med start v. 1 i januari kommer Skandia att 
riva den gamla lastinfarten samt p-däcket 
vid hörnet av busstorget/entrén centrum.

Svenska Kraftnät etablerar i början av 2023 
vid den södra parkeringen för att påbörja 
arbetet med ett ventilationsschakt.

TYCK TILL OM NORRA TORGET OCH 
MÖRBYLEDEN

Nästa steg i utvecklingen av Mörby centrum 
är Norra torget vid busstorget samt delar av 
Mörbyleden. Detaljplanen för platsen 
antogs redan 2012. När vi närmar oss 
genomförandet vill vi gärna fånga upp idéer 
och synpunkter från alla som har en relation 
till området. Inkomna synpunkter blir ett 
underlag för kommande justering av 
platsernas utformning. Upprustningen 
påbörjas när JM och Skandiafastigheter 
avslutat sina byggnationer.
Enkäten finns på danderyd.se/norratorget.

FRÅGOR?

Hör gärna av dig till projektet via 
kontaktcenter i Danderyds kommun. 
Antingen via telefon på 08-568 910 00 eller 
via kommunens e-tjänst på
danderyd.se/kontakt.
På danderyd.se/morbyparkochtorg hittar du 
svar på de vanligaste frågorna om 
projekten.

VILL DU HA DIGITALT NYHETSBREV?

Anmäl din e-post på
danderyd.se/morbyparkochtorg.

SKISSER SAMT FLYGFILM ÖVER 
TORG & PARK

För att du enklare ska kunna skaffa dig en 
uppfattning om utvecklingen av Mörby 
Centrum och kunna delta i enkäten har vi 
tagit fram ett antal skisser som du hittar på 
projektets hemsida.
Nu finns det en film över Södra torget, 
parken och området som ska ge plats för 
Norra torget. Filmen ger ett bra perspektiv 
och överblick över det aktuella området.

Skisser och filmen hittar du på 
danderyd.se/norratorget
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