
Djursholms torg medborgardialog

Dialogseminarium

Datum: 22 maj 2019
Plats: Djursholms slott
Tid: 18.00-21.00
Antal medverkande: Ca 20 personer
Metod: Inledning med inspirations
föreläsning. Grupp diskussion kring 
frågeställningar. Gemensam redovisning. 
Insamling av dialogformulär.
Syfte:  Informera, skapa intresse och samla 
in kunskap och synpunkter.

I samband med den planerade utvecklingen av Djurs-
holms torg har ett antal olika dialogaktiviteter genom-
förts. Några har varit öppna för alla, andra har varit 
 riktade för att få perspektiv från en viss befolknings-
grupp eller aktör. Detta är en sammanställning av vad 
som kom fram i rundabordssamtal vid ett öppet dialog-
seminarium på Djursholms slott. 

Brett utbud, socialt med en stark lokal förankring
• ”Håll liv i existerande näringar”. Många uppskattar det 

 breda utbudet. Det enda som saknas är en elaffär, en 
vinbutik och ett gym.

• Det finns en härlig restaurangkultur med serveringar på 
trottoarerna. Gör gärna trottoaren i solen bredare.  

• Några tycker att fler butiker och lokaler inte behövs.
• Hela centrum är en social mötesplats. ”Man träffar alltid 

någon man känner och behöver inte känna sig ensam”.
• ”Bra som det är”. ”Lagom stort, trivsamt och levande”.

Djursholms torg kan utvecklas som mötesplats 
• Biblioteket framhålls som en viktig mötesplats.  ”Utveckla 

biblioteket med fler aktiviteter”. ”Viktigt att biblioteket inte 
läggs ner”.

• Flera tror att centrum kan utvecklas med ett bredare 
utbud - något för hela familjen.

• Idag saknas möteslokal för seniorer och platser för 
 ungdomar. Mötesrum/konferensrum som går att hyra  
skulle bidra positivt till näringen i centrum.

• Större utbud av caféer, glassbar och gym efterfrågas.

Behåll den gröna känslan i centrum
• ”Träden är mycket fina”. ”Vi uppskattar den sköna brisen 

från vattnet.”
• Trädallén framhålls som fin, men häckarna gör det instängt.

Trångt, bullrigt och alltför mycket trafik på Vendevägen
• Körningen upplevs aggressiv. Det är farligt för barn.
• ”Bussarna tar stor plats, kan de bli mindre i storlek? Eller 

bara köra åt ett håll?”
• ”Gör Vendevägen enkelriktad, använd Gudmundvägen”.

Elsa Beskows torg upplevs trevligt men saknar grönska
• ”Elsa Beskows torg är en mötesplats för unga och äldre”
• ”Det är ett trevligt torg, men kan bli trevligare”.
• Platsen upplevs hård idag och skulle behöva mjukas upp, 

gärna med mer växtlighet tycker flera.

Parkeringsplatser är viktiga för centrum
• Det finns för få parkeringsplatser, särskilt vid vissa tid

punkter på dagen. Det är viktigt att kunna parkera nära 
annars åker besökare till Mörby istället.

• ”Vi önskar fler parkeringar, går det att göra dem mer 
 effektiva? Eller bygga ett underjordiskt garage?”. 

Samsöparken kan bli en ännu bättre park
• Genom att stänga av trafiken genom parken skulle parken 

bli mycket bättre. Tysta rum är viktiga.
• Pumpstationen behöver rustas upp, det luktar otrevligt.
• Parken är viktig som hundrastplats och som öppet fält för spel. 
• ”I parken skulle det kunna finnas ett glasskafé”. 
• Flera framhåller att det saknas bänkar i parken.

Brist på bostäder för äldre
• Äldre som vill flytta från sina hus efterfrågar små bostäder, 

framförallt hyresrätter.
• ”Ny bebyggelse bör vara låg och smälta in i villastaden”. 

”Gärna flera huskroppar med luft mellan husen”.
• En del tycker inte att det skall byggas något utan att 

 parkeringen på Q8macken behöver finnas kvar.
• ”Sälj ej mark till exploatör, behåll kontrollen i kommunen”.

Behov av upprustning 
• ”Djursholms torg behöver fräschas upp”
• ”Torget behöver gestaltas om, men viktigt att bibehålla 

utsikten mot vattnet och den gröna känslan”. 
• Mark beläggningen är ojämn och belysningen bristfällig.
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