
DANDERYDS
KOMMUN

Djursholms torg medborgardialog

Områdesvandringar

Datum: 16 maj 2019
Plats: Vandring runt Djursholms centrum
Tid: 13.00-15.00, 18.00-20.00
Antal medverkande: ca 40 personer totalt. 
Mestadels medelålders och äldre, inga 
ungdomar. 
Metod: Vandring med stop på fyra platser. 
Gemensamt samtal kring frågeställningar. 
Syfte: Få detaljerad kunskap om hur Djurs-
holms centrum används och upplevs idag. 

 Bussvändplatsen
Platsen upplevs temporär 
• Många upplever bussvändplatsen som ful, bullrig och inte 

som något de skulle kalla för en plats.

Fler sorters bostäder efterfrågas 
• ”Det saknas bostäder i Djursholm, tex seniorbostäder och 

mindre dyra bostäder. Kan kommunen bestämma att det 
ska bli seniorbostäder? Bygga i egen regi? ”.

• Radhus tycker några vore bra, andra tror på studentbostäder.

Ny bebyggelse bör vara anpassad
• Många tycker att ny bebyggelse bör vara låg, lagom tät och  

harmoniera med omgivande bebyggelse, inte sticka ut.
• ”Bygg inte bort ljuset och öppenheten mot vattnet som 

finns nu, kontinuitet mot vattnet är viktig”.
• Utsikten upplevs av många som viktig här. Gärna ut- och 

inblickar mellan husen för att skapa öppenhet. Vissa tycker 
att det vore bättre att bygga ut på den andra sidan Vende-
vägen och bevara öppenheten mot parken.

Större utbud mer köpkraft - konkurrens? 
• Några tror att boende för seniorer kan stärka handeln, 

biblioteket, vårdcentralen med mera.
• Vinbutik, glasscafé och livsmedelsbutik önskas.
• Vissa är tveksamma till att det finns underlag för fler 

 butiker. Hård konkurrens mot nya Mörby centrum.
• Flera tycker att det är viktigt med liv mot torget.

Oro för att p-platser försvinner
• Om bensinmackstomten bebyggs blir det ännu sämre med 

parkering. Folk parkerar inte i garage.
• Nackdel för kommersen om p-platser försvinner, de 

 behöver parkeringar.
• ”Bygg ett parkeringsgarage i två våningar, strunta i 

 bostäderna”.

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 under två öppna områdesvandringar 
som hölls i centrum. 

Samsöparken
En plats som passeras
• Marken är sank, vilket gör det svårt att sitta på gräset.
• Avloppslukt från pumphuset, hund- och fågelsbajs.

Vinterlek och bollsport
• Lagom brant pulkabacke som många yngre barn använder. 

Skridskoåkning sker ibland när vatten svämmat över parken. 
• Här spelas volleyboll, cricket och fotboll.

Framtida grön oas för promenad och rekreation
• Parkbänkar och grillplatser efterfrågas, samt fågeldamm, 

blomprakt, fler träd och vackert gestaltad park.
• ”Undvik korvkiosk och jippon - snygga parkbänkar räcker!” 

Några tycker att parken är fin som den är och det finns en 
oro för ungdomshäng om parken förändras.

Önskas mötesplats med aktiviteter och sommarcafé 
• Fler äldre är kvar över sommaren, vilket  gör att  aktiviteter 

riktade mot äldre skulle passa då.
• Några tror att parken har potential att utvecklas som 

mötes plats för flera  generationer, exempelvis med lekplats 
för yngre barn och utegym för alla åldrar.

• ”Ett strandcafé eller en glasskiosk vore trevligt”.

Stäng av Vendevägen genom parken
• Flera upplever att parken har varit tryggare och  trevligare 

utan genomfartstrafik. Den stora asfaltsytan skär av parken 
och bilar kör alltför fort. Andra tror istället att vägen skulle 
gå att integrera på ett bättre sätt i parken.

• ”Fantastiskt med pendelbåt och anslutande buss”. Det blir 
lättare att pendla till jobbet tror många. 

BussvändplatsenOmrådesvandring i Samsöparken



Områdesvandring, forts.

Vendevägen
Brett serviceutbud och socialt
• Trevlig samvaro, mysiga restauranger, urval av butiker och 

bra med breda trottoarer och uteserveringar. ”Djursholms 
highstreet ”.

• Restaurangkulturen och småskaligheten uppskattas.
• Brett utbud av service, stort urval för ett litet samhälle

Träden uppskattas - häckarna är för stora
• Träden är vackra och ökar trivseln, men häckarna skapar 

dålig sikt och skär av gångbanan

Går på cykelbanan - cyklar i körbanan 
• Många går i cykelbanan eftersom den är bred, solig, 

 lättillgänglig och hålls fri från snö vintertid.
• Cyklister väljer ofta körbanan, cykelbanan används av 

 gående och finns dessutom bara på ena sidan.
• Besvärligt för fotgängare; ojämn trottoar, ledstråk upphör 

plötsligt. Den dåliga sikten gör det farligt att promenera 
med barn.

Trångt för bussen - trångt för bilarna
• Dålig framkomlighet för bussar  - trångt vid möte.
• Fördel med busshållplats i centrum för pensionärer.
• För få parkeringar och svåra att parkera i.
• Gatan upplevs trång för bilister och bussar, många bilister 

väljer en annan väg om möjligt. 
• Det är en fördel att gatan är smal för att begränsa hastig-

heten.

Framtidens gata med mindre trafik
• Många förordar att göra Vendevägen enkelriktad, andra 

att göra den till en gågata eller att spärra av trafiken 
 sommartid.

• ”Absurt att ha en bilväg genom folklivet”.

Mer grönska på Elsa Beskows torg
• Här hämtas paket och äts glass på bänkarna.
• Mer skugga, mer grönska och anledning att stanna  

efter frågas. ”Kanske något för små barn?”.

Djursholms torg 
Torget är Djursholms hjärta
• Torget är en viktig mötesplats. ”Här stöter man alltid på 

 någon man känner och byter några ord, vi ser varandras 
barn växa upp och känner igen varandra”.

• Många uppfattar torget mer som en passage än ett torg 
idag. Det upplevs också trångt.

• ”Det är socialt och roligt att olika åldersgrupper blandas, de 
yngre hänger vid korvkiosken”.

• ”Det är fantastiskt med lokala butiker”. Butikerna ger 
 aktivitet. Fullt med folk på restauranger och i centrum.

Lugnt, grönt och lummigt 
• Lugnet och intimiteten uppskattas. Soligt och lummigt.
• ”Körsbärsträden är vackra när de blommar, det är vackert 

med träd och grönska”. 

Saknar vatten i fontänen och skötseln brister
• Skulpturen uppskattas, men vatten i fontänen saknas.
• Skötseln har försämrats tycker flera. Det är mycket ogräs, 

skräp som blåser runt och ojämnheter i markbeläggningen.

Fler platser för barn och unga
• Idag saknas platser där ungdomar kan aktiviera sig. ”Nu är 

de bara utanför korvkiosken, eller kör ikapp”. 
• Plats där små barn kan leka medan de vuxna sitter på ute-

serveringen efterfrågas.

Nya bostäder gör platsen mer levande
• Bostäder för seniorer och studenter behövs i området.
• Fler bostäder kan skapa större underlag för näringsidkare. 

”Levande bottenvåningar skapar trivsel”.
• Oro för att nya verksamheter konkurrerar ut de befintliga. 

Skapa ett riktigt torg
• ”Skapa ett större torg med vy mot vattnet”.
• Flera önskar att parkeringen på torget togs bort, men tillförs 

på annan plats. ”Det är tråkigt att titta på en  parkering”.
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Områdesvandring längs Vendevägen och vid  Djursholms torg Djursholms torg


