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En mindre grupp presenteterar förslag Referensbilder Workshopsarbete

Samsöparken
• Önskemål att parken ska vara vacker, lummig och av

stressande med sittplatser och blomprakt i skogskaraktär. 
• Terrassering/gradänger i parken vore trevligt.
• En snyggt utformad damm på fastighet Gandvik 10 skulle 

uppskattas. 
• Boulebanan på Brf. Gandviks fastighet är väldigt populär. 

Ytterligare boulebana i parken vore positivt. 
• Bra om det finns möjlighet för barn och hundar att springa 

och leka fritt i parken. En hundrastgård önskas. 
• Samtliga är positiva till att den del av Vendevägen som går 

igenom parken blir bilfri. Önskan finns att få ett ”Djursholm 
Central Park”.

• Norra delen av Samsöparken får gärna ha utegym med 
utsikt mot vattnet och hundrastgård. 

• I södra delen av parken önskas en kiosk eller liknande som 
serverar glass, kaffe och varmkorv. Gärna öppet året om. 

• Lekplats eller plaskdamm skulle bidra till aktivitet i parken 
och ge möjlighet att umgås över generationer. 

Djursholms torg
• Torget skulle behöva rustas gällande vatten i fontänen, 

markbeläggning etc. 
• Gärna vinterträdgård eller växthus.
• Blomprakt och gröna inslag är viktigt i gestaltningen av det 

nya torget.
• Viss parkering nära torget önskas bevaras, även om det inte 

kan bli lika många platser som idag. 

Referensbilder som valdes av deltagarna
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Referensbilder som valdes av deltagarna

Datum: 5 november 2019
Plats: Fritidsgården Pavven i Djursholm
Tid: 16.00-17.00
Antal medverkande: 8st ungdomar 13-14 år.
Metod: Workshop 
Syfte: Stärka gestaltningsförslaget genom att 
lokal kunskap, önskemål och idéer tas till vara. 
Skapa delaktighet i gestaltningsprocessen.  

I samband med den planerade utvecklingen av Djurs-
holms torg har ett antal olika dialogaktiviteter genom
förts. Under hösten 2019 fortsatte aktiviteterna med 
en mindre referensgrupp som fick arbeta i workshops
form kring utformningen. En separat workshop hölls 
med ungdomar från området och detta är en samman-
ställning av vad som då kom fram. Mötet behandlade 
inriktning och innehåll för utveckling av Vendevägen, 
Djursholms torg, Samsöparken och ny bebyggelse. 

 
Vendevägen
• Gärna mer blommor och låga planteringar istället för 

dagens häckar. Häckarna skymmer sikten för cyklister och 
utgör fara för både cyklister och fotgängare.

• Träd med smala stammar skulle också ge bättre sikt.   
I träden kan fågelholkar i olika färger finnas. 

• Gärna en ljus utformning med bra belysning då det är 
mörkt under stora delar av året. 

• Caféer och butiker i bottenvåningarna.
• En cool utformning vid Elsa Beskows torg.
• Gestaltning som inbjuder till lek.
• Bra med separat cykelbana, det känns farligt att cykla med 

bilarna. 

Bebyggelse
• En varierad bebyggelse i modern arkitektur önskas, gärna  

en blandning av trä och tegel. 
• Gärna ett gym, det saknas i närområdet.
• Det skulle kunna finnas ett coolt café i två våningar, med 

utsikt ner till vattnet och ut över parken.
• Ganska hög bebyggelse skulle passa.
• Gärna moderna fasader, lite spejsat, ny arkitektur.

Inledande redovisning kring den tänkta  
utveckling av området

Ungdommarna väljer referens- 
bilder i workshop

• UNGDOMAR VERSION
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Workshop Modell över Djursholm Utvalda referensbilder

Samsöparken
• Sittplatser i solläge önskas, gradänger eller annan typ av 

sittplatser.
• Gärna annorlunda sittplatser, inte konventionella bänkar 

utan mer nytänkande som inbjuder till häng och snack.
• Önskemål om modern belysning, gärna coola belysnings-

möbler.
• Ett café i parken där det går att njuta av naturen.
• Fågelholkar med gulligt uttryck och träd med bär som 

 lockar fåglar och andra djur.
• Plats för hundar, en större öppen yta.
• Platser och aktiviteter för olika åldrar, lekpark med klätter-

ställning för de yngre. Där går det också att hänga och 
snacka.

• Mer grönska och natur.

Djursholms torg
• Gärna café med uteservering. 
• Det vore fint med något som hänger över torget, 

 dekoration eller belysning
• Fler sittplatser önskas, korvkiosken är ofta full då vore det 

bra med sittplatser på torget dit det går att ta med sig sin 
mat. 

• Det vore bra med en öppen yta på torget där det går att 
vistas och gärna något lekfullt för barn.

• Fontänen idag är tråkig och står i vägen för cyklister.
• Gärna en lekplats med klätterställning, något för alla åldrar.
• Positivt att rondellen tas bort, känns farligt för små barn 

som springer runt på torget och det känns läskigt att cykla 
i rondellen. 
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Datum: 19 november 2019
Plats: Biblioteket i Djursholm
Tid: 17.30-20.00
Antal medverkande: 11 st.
Metod: Workshop 
Syfte: Stärka gestaltningsförslaget genom att 
lokal kunskap, önskemål och idéer tas till vara. 
Skapa delaktighet i gestaltningsprocessen.  

I samband med den planerade utvecklingen av Djurs-
holms torg har olika dialogaktiviteter genom förts.  
Under hösten 2019 fortsatte aktiviteterna med en 
mindre referensgrupp som fick arbeta i workshopsform 
kring utformningen. Referensgruppen består av samma 
inbjudna som till referensgruppsmöte 1. 
Detta är en sammanställning av vad som kom fram under 
referensgruppsmöte 2 där deltagarna fick ge synpunkter 
på ett första skissförslag för Vendevägen, Djursholms torg, 
Samsöparken och ny bebyggelse. 

Vendevägen
• Den föreslagna utformningen av Vendevägen mottogs i det 

stora hela positivt. 
• Flertalet positiva till enkelriktning av Vendevägen. Det an-

sågs viktigt att bilar leds in västerifrån för att komma direkt 
in till centrum. 

• Bra att cykelbanan förläggs på södra sidan så att det blir 
mer plats på norra sidan för fotgängare och uteserveringar. 

• Delade meningar om bussens nya dragning längs Gud-
mundvägen, flertalet positiva. 

• Önskemål om att SL använder sig av mindre bussar. 
• Bra med låga växter och rabatter på den norra trottoaren. 
• Önskemål att korttidsparkering regleras till 1 timme. 

Parkeringsplatser
• Flera menar att antalet parkeringsplatser är alltför få i 

  dags läget, särskilt vid matvarubutiken. 
• Viktigt att föreslagna p-platser vid Auravägen genomförs.
• Förslag på lokalisering av ytterligare p-platser, exempelvis 

längs Henrik Palmes allé, intill matvarubutiken, norr om 
den nya bebyggelsen, att utvidga parkeringsplatsen söder 
om  biblioteket samt den föreslagna lokaliseringen öster om 
Henrik Palmes allé.  

• Bra att kantstensparkeringen vid Vendevägen behålls. 

Plansch med synpunkter från en grupp Modell över centrala Djursholm

Samsöparken 
• Den föreslagna utformningen av parken mottogs positivt. 
• För att parken ska nyttjas är det viktigt att problematiken 

med pumphusets lukt åtgärdas. 
• Förslaget ser ut att sträcka sig in på parkmark, det är viktigt 

att parkmarken inte exploateras med bebyggelse. 
• Positivt att Vendevägen genom parken omvandlas till gång- 

och cykelbana.

Ny bebyggelse
• Många tycker det är bra med nya boenden vid torget.
• Trycket på fler lägenheter i området är stort, mycket posi-

tivt med fler. 
• Önskemål att de nya bostäderna blir hyreslägenheter, det 

saknas idag. 
• Några menar att exploteringen är för hög och att vånings-

antalet borde minskas med en våning - de som bor norr om 
tomten kommer påverkas negativt.

• Om bebyggelsen reduceras något finns möjlighet att även 
förlägga några parkeringsplatser på tomten. 

• Bra med flera mindre huskroppar.
• Utsikten för lägenheterna vid torget kommer att skymmas.  

Två lägenheter berörs. Kan bebyggelsen flyttas norrut eller 
kan ett släpp skapas mellan huskropparna?   

• Viktigt att kommunen inte säljer marken innan detaljplanen 
är klar för att uppnå det resultat som önskas.

Djursholms torg
• Trevligt med ett stort torg i centrum.
• Bra att bevara fontänen. 
• Trevligt att bygga ihop Djursholms torg med bibliotekets 

sida.  
• Ingen sitter på torget i dagsläget, kommer någon vilja göra 

det i framtiden?
• Bra med mer plats för uteserveringar.
• Några är oroliga för att tidreglering av buss vid torget 

riskerar att störa utsikten från torget. 


