
PROJEKTINFORMATION  TILL DIG SOM NÄRBOENDE

Upprustningen av 
parken har börjat 
Arbetet med att rusta upp parken mellan Golfvägen och Golfbanevägen är i gång. Parken ska bli 
trygg och tillgänglig med plats för vila, träning, lek och bus. Parken ska stå klar till sommaren 
2023, men ambitionen är att öppna parkens olika delar successivt i den mån det är möjligt.

Parken blir grön och skön med äng, träd, buskar 
och gräsmattor samt fasta och flyttbara 
parkmöbler. Efter önskemål byggs en ny fin 
lekplats. 

BLIR PARKEN TRYGG OCH 
TILLGÄNGLIG?

Vi har fångat upp att parken upplevts som 
otrygg och otillgänglig. Därför installerar vi ny 
belysning, tar bort skymmande snår och skapar 
öppnare planlösning. Vi ändrar marknivån för att 
skapa bättre sikt och göra det lättare för 
barnvagnar, rullatorer och rullstolar att ta sig 
fram.

HUR GÅR UPPRUSTNINGEN TILL?

Parken ska vara trygg även under byggtiden och 
hägnas därför in. Lekplatsen och grillplatsen är 
tillgängliga fram till att arbetena där startar. 
Utegymmet är tillgängligt hela tiden.

Först tar vi ner träd och sly samt jämnar ut 
nivåskillnader. Träd som inte klarar ändrade 
marknivåer tas bort, medan träd med höga 
naturvärden sparas tillsammans med den 
japanska blodlönnen och magnolian. Därefter 
lägger vi rör, anlägger gångstråk, sätter plattor 
och ny belysning. Sist planterar vi cirka 48 träd, 6 
600 perenner, 4 000 lökar och 1 800 buskplantor 
samt anlägger ängar för insekter och fjärilar. Det 
är bra för den biologiska mångfalden och 
vackert att titta på! 
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Vad händer på södra torget?
Torget som ligger i anslutning till entré A till 
Mörby centrum rustas upp och blir större 
och luftigare och mer tillgängligt, med plats 
för uteserveringar i soligt läge, torghandel, 
bänkar och grönska i form av planteringar 
och träd. Södra torget binds ihop med 
bussterminalen och det blivande norra 
torget via ett gångstråk genom parken. 

I samband med arbetet med torget kommer 
ledningsarbeten att genomföras under 
Mörbygårdsväg, vilket kan komma att 
påverka trafiken. Torget beräknas vara klart 
inför sommaren 2023.

SÅ UTFÖRS ARBETET I PARKEN

För att arbetet med parken ska gå så 
smidigt som möjligt är det viktigt att vi gör 
saker i rätt ordning. Så här ser skedesplanen 
ut:

1. Byggstaket sätts upp
2. Nedtagning av träd och sly
3. Schaktning och sprängning för att jämna 
ut marknivåer
4. Markarbeten och nedläggning av 
ledningar
5. Platt- och stensättning
6. Anläggning av rabatter och plantering av 
träd och växter

Arbetet kommer att pågå på vardagar kl 
06.30 – 17.00

FÅ UPPDATERINGAR FRÅN 
PROJEKTET

Vill du ha löpande information om vad som 
händer i byggprojektet? Anmäl dig till vårt 
digitala informationsbrev. Här berättar vi om 
arbetet som pågår nu och vad som sker 
framöver.  Anmäl din e-post på 
danderyd.se/morbyparkochtorg.

FRÅGOR?

Har du frågor om eller synpunkter till 
projektet? 
Hör av dig till oss via Kontaktcenter - 08-568 
910 00 eller e-tjänsten på 
danderyd.se/kontakt.

På danderyd.se/morbyparkochtorg hittar du 
också svar på de vanligaste frågorna. 
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