
 
 

 

 

PROJEKTINFORMATION - PARK & TORG I MÖRBY CENTRUM 

Upprustning av Södra 

torget pågår 
Hej! Nu är upprustningen av Södra torget i full gång och sakta men säkert växer en härlig 

mötesplats med serveringar och torghandel fram i allra bästa solläge. 

PLATS FÖR TORGHANDEL  
Det som idag är en byggarbetsplats i 

anslutning till entré A, den södra ingången 

till Mörby centrum, blir snart en luftig och 

välkomnande mötesplats. På torget görs plats 

för torghandel, serveringar, sittplatser och 

grönska i fritt och soligt läge. Torget 

beräknas vara klart lagom till sommaren 

2023. 

 

VAD HÄNDER PÅ BYGGET? 

Nu pågår markarbeten på platsen. För att det 

ska bli hållbart och stabilt görs ett gediget 

arbete där man först jämnar ut och fyller på 

med grus, sedan asfalterar, därefter fyller på 

med ytterligare grus för att till sist sätta 

plattor. Det gör att torget kommer hålla för 

tyngre leveranser och vara fint och utan 

sättningar i många år. 

 

VAD ÄR NÄSTA STEG?  

När markarbetena är klara sätts murar och 

marksten. Senare kommer bänkar, cykelställ 

och papperskorgar att monteras. Sist, men 

inte minst, planteras träd och växter (våren 

2023). Då kommer torget att upplevas som 

den ljusa och välkomnande mötesplats vi vill 

skapa. När allt är klart blir det enkelt, till-

gängligt och trevligt att promenera mellan de 

olika delarna av Mörby centrum, eller att 

bara ta med sig en kaffe och gå ner och sätta 

sig i parken! 

 

HUR PÅVERKAS OMGIVNINGEN AV 

ARBETET?  

Platsen är inhägnad med byggstängsel under 

hela byggtiden, vilket är en säkerhetsåtgärd. 

Vi gör dock vårt bästa för att det ska vara 

smidigt att passera in och ut ur gallerian. 

Även trafiken på Mörby gårdsväg kommer 

att påverkas under resterande del av året i 

samband med asfaltering. 

 

 
 

FLERA PÅGÅENDE PROJEKT 
Skandia bygger parallellt om och ut 

köpcentrumet samt bygger om del av 

Golfvägen. JM förbereder för ytterligare ett 

bostadshus, Albatross, vid norra änden av 

parken.  

 

 

 
 
 
 



 

 

TACK ALLA SMÅ KONSTNÄRER!  
Vi vill rikta ett stort och varmt tack till 

alla barn från Kevlinge förskola! Barnen 

har låtit oss pryda byggstängslet runt 

parken med fantasifulla och färg-

sprakande teckningar som visar vad de 

förväntar sig att se och uppleva i den nya 

parken.  

 

 

VILL DU HELLRE HA NYHETSBREVET 
DIGITALT?  
Anmäl din e-post på 

danderyd.se/morbyparkochtorg. 

 
FRÅGOR? 
Hör gärna av dig till projektet via kontakt-

center 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. 

 


