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Djursholms torg medborgardialog

Fokusgrupp företagare

Datum: 23 maj 2019
Plats: Restaurang i centrum
Tid: 9.00-11.00
Antal medverkande: ca 10 företagare i Djurs-
holms centrum, bland annat representanter 
från Djursholms torg företagsförening. 
Metod: Diskussion kring frågeställningar. 
Syfte: Fånga företagarnas syn på kvaliteter, 
brister och utvecklingsmöjligheter i Djurs-
holms centrum. 

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 ett samtal med några företagare i 
centrum.

Torget med stort T
• De flesta besökarna till centrum säger ”Torget” och menar 

hela Djursholms  centrum. Företagarna framhåller att Tor-
get är ett  trevligt och passande namn.

Grönt, trivsamt, personligt, stort utbud
• Bra utbud för att vara ett litet torg med både butiker och 

restauranger, men det går att göra mer ändå. 
• Torget är grönt, trivsamt och personligt. Hög social kontroll. 

Många  känner varandra och känner trygghet och tillit. 
• Hit kommer folk från hela storstockholm för att besöka 

butiker och restauranger. 

Häckar som skymmer
• Häckarna döljer verksamheterna, skuggar gatan och gör 

att  gående får sicksacka. Det är svårt för rullatorer och 
 permobil att komma fram.

• Problem med snöskottning och sopning mellan 
 restauranger och häckar. För trångt för driftfordon.

• Grönska, träd och planteringar uppskattas för karaktären. 
”Alla vill ju ha grönska och blommor”, men problem att 
trädens bär missfärgar mark och golv.

Med båtpendel kan torget bli ett utflyktsmål
• Mycket positivt med båt närmare centrum, då blir torget 

mer lättillgängligt för turister. Restaurangerna kan bli lite 
som skärgårdskrogar som lockar besökare från Nacka och 
Lidingö.

• Sommargäster som gör dagsutflykter skulle liva upp på 
sommaren då många boende reser bort.

Önskas systembolag och cykelverkstad
• Företagarna är tveksamma till om det finns underlag för 

fler butikslokaler i ny byggnad vid torget. Många butiker 
går knappt runt idag. Samtidigt positivt för centrum/flödet 
med verksamheter som lockar i den änden.

• Vinbutik/systembolag efterfrågas och skulle dra fler till 
 torget. Det skulle vara bra för alla näringsverksamheter.

• Cykelverkstad behövs och kanske ett till café.

Besökare som skiftar över dygnet och veckan
• Generellt är det hög medelålder på besökare i centrum, 

men också mycket ungdomar på eftermiddagarna. 
   Lördagar är viktiga för verksamheterna i centrum, då är det 
mycket barn familjer.

Trafiksituationen är ett problem
• Det är trångt på Vendevägen med bil- och busstrafiken. 

Bussarna är viktiga för verksamheterna, men trafik-
situationen är otrygg, tex för barn och problem med buller. 

• Flera företagare förordar enkelriktad gata och snedställd 
parkering. ”Kan bussarna gå på Gudmundvägen?”.

• De önskar snyggare cykelparkering och fungerande cykel-
pumpar. På helgerna cyklar många till torget.

• ”Flytta cykelbanan till andra sidan och bredda trottoaren på 
solsidan för bättre plats för gående och uteserveringar”.

• Allmänna toaletter saknas, finns bara på biblioteket idag.

Önskar fler parkeringsplatser
• Företagarna upplever att det behövs fler parkeringar, både 

korttidsparkering, 3-timmarsparkering för  restaurangbesök 
och besöksparkering för lägenheterna. 

• Kunder vill helst parkera nära, tror inte att de är beredda 
att gå långt. Behov av korttidsparkering vid matbutiken. 

• Långväga besökare kommer ofta med bil. ”Bättre med 
parkering en bit bort än inget alls.” 

• Vid marknad och evenemang stängs Vendevägen av för 
biltrafik. ”Många lämnar bilen hemma och kommer med 
cykel.” Ibland anordnas tillfälliga parkeringar på ängen.

• ”Börja ta betalt för parkeringen då förstår folk att det 
kostar.”

Uteservering och lokala butiker vid Djursholms torg
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