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Mörbyparken och 
torget rustas upp
När Mörby Centrum utvecklas rustar Danderyds kommun upp torget vid den södra entrén och den 
intilliggande parken. Här ska ca 40 lövträd, 6 barrträd, 1 800 buskplantor, 6 600 perenner och 4000 lökar 
planteras för att skapa en härlig plats för rekreation. Arbetet med parken startar under våren 2022.

GRÖNSKANDE PARK

Utvecklingen av Mörby Centrum är i full gång 
och snart är det dags för Danderyds kommun att 
rusta upp torget vid den södra entrén och den 
intilliggande parken. Mats Falås, projektledare, 
Danderyds kommun berättar mer:

"I parken planteras barrträd, lövträd, 
buskplantor och generöst med växter och 
blommor. Vi kommer att anlägga rabatter, 
gräsmattor och ängsytor samt placera ut 
parkmöbler och förbättra belysningen. Utmed 
gångstråket i mitten av parken anläggs en 
nedsänkt plantering som 

ska ta hand om dagvattnet.  Den är 
utformad med växter som klarar såväl 
översvämningar som torra perioder och är 
både estetisk och miljövänlig. Parken 
beräknas vara klar under sommaren 2023, 
men redan idag är det nya utegymmet på 
plats och klart att använda."

SOLIGT TORG

Under våren beräknas även arbetet med 
Södra torget påbörjas. Torget får ett 
skyddat läge med sol både på dagen och 
kvällen och plats gott om plats för 
uteserveringar och torghandel. Mitten av 
torgytan får en grupp träd och några soffor. 
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På gång i kvarteret
TRÄFFA OSS PÅ PLATS!

Projektet kommer att finnas på plats vid 
torget under ett antal tillfällen under 
vårvintern. Kom och säg hej, ställ frågor och 
prata park och torg med oss.

Den 22 mars kl. 16 - 17
Den 23 mars kl. 08 - 09

HUR SKA DET SE UT?

På danderyd.se/morbyparkochtorg hittar du 
en planskiss över hur parken och torget är 
tänkt att se ut.

KABELTUNNEL UNDER DANDERYD 
STÄRKER REGIONENS ELNÄT

För att möta det växande behovet av el i 
Stockholmsområdet planeras en ny 
elförbindelse, City Link, mellan stationerna 
Anneberg i Danderyd och söder om 
Hammarbykanalen vid Skanstull. Sträckan som 
berör Danderyd är 4 km, av totalt 13 samt två 
ventilationsschakt. 

Byggstart för ventilationsschaktet i Mörby 
kommer att ske under sommaren 2022. Den nya 
elförbindelsen är en del av projektet Stockholm 
Ström, ett samarbete mellan Ellevio, Vattenfall 
och Svenska kraftnät. 

Följ arbetet på svk.se/anneberg-skanstull
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