Djursholms torg medborgardialog

Fokusgrupp seniorer
Datum: 15 maj 2019
Plats: Biblioteket i Djursholm
Tid: 9.00-11.00
Antal medverkande: 6 seniorer som
representerade olika föreningar.
Metod: Diskussion kring frågeställningar.
Syfte: Fånga upp seniorernas syn på kvaliteter,
brister och utvecklingsmöjligheter i Djursholms centrum.

Promenad på Vendevägen

Biblioteket i Djursholm

I samband med den planerade utvecklingen av Djursholms torg har ett antal olika dialogaktiviteter genomförts. Några har varit öppna för alla, andra har varit
riktade för att få perspektiv från en viss befolkningsgrupp eller aktör. Detta är en sammanställning av vad
som kom fram i ett samtal med en grupp seniorer.

Blandande färdmedel till centrum

Här finns allt som behövs

•

•

•
•

De äldre använder Djursholms centrum mycket, fram
förallt för ärenden dagtid. De handlar mat, hämtar paket,
besöker apotek, frisör, klädbutik, vårdcentral, sjukgymnast,
tandläkare, bokhandel, bibliotek, bank och bankomat.
Biblioteket är en viktig plats, det är vackert med trevliga
aktiviteter. Restaurangerna uppskattas, värdshuset Gandvik
saknas.
Även äldre från andra kommundelar och andra kommuner uppskattar utbudet, bl.a. klädbutik, restauranger och
miljön. ”Det är lätt att göra sina ärenden här”. ”Ett centrum med det där lilla extra”.

•
•
•

•

En viktig mötesplats för äldre
•

•

Trångt, krångligt och många kör alltför fort
•

•
•
•

Det är trångt längs Vendevägen och otydligt hur fot
gängare ska gå. Cykelbanan går konstigt, träd och planteringar i vägen, snö på gångbanan, busshållplatsen tar plats
på körbanan, snödrivor på gångbanan.
Problem för rörelsehindrade med höga kanter.
”Gamla torget” uppfattas inte som torg. Det har kvaliteter
som sol och staty, men är trångt, mest passage.
Det är för hög hastighet på trafiken genom centrum. ”Om
man inte ser sig för finns risk att bli påkörd”.

Brist på hyresrätter för äldre
•
•
•
•

Parkeringen vid bussvändplatsen är ”gräsligt ful”.
”Om bussvändplatsen ska bebyggas bör det vara för äldre,
gärna hyresrätter”.
Många äldre vill bo nära centrum där all service finns,
inte minst de som slutat köra bil. För människor med
demenssjukdom är centrum viktigt.
Tveksamt om centrum vinner på att ett hus tillkommer.
Nu finns öppenhet och sikt. Risken är att det blir högt.
Negativt att parkeringar försvinner.
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Bil viktigt för att hämta paket, handla tungt och många har
svårt att gå. ”Man tar bilen av gammal vana”.
Många äldre har snabba ärenden och behöver
kortti dsparkering. EU-moppar konkurrerar om platser.
Boende i närområdet passar ofta på att göra sina ärenden i
samband med en promenad.
”Bussen går från port till port”. För äldre i andra kommundelar är bussarna viktiga, trots vissa brister i turtäthet och
täckning.
Positivt med en båtpendel. Viktigt att den kopplar till
bussen och angör nära.
Djursholms centrum är en levande plats där många rör sig.
”Alltid träffar man någon man känner”. De stöter ihop på
gatan och byter några ord. På eftermiddagen syns mer barn
och unga.
Äldre sitter ofta på bänkarna. Sittplatser viktigt för att
se och bli sedd. ”Folk ska kunna se hur en gammal
djursholmare ser ut.”

Mer aktiviteter och sittplatser önskas i centrum
•
•

Önskar att centrum utvecklas med mer aktiviteter både
dag- och kvällstid. Idag saknas tex gym och bowlingbana
och det är brist på samlingslokaler för seniorer.
Elsa Beskows torg borde göras trivsammare och mer
inbjudande med sittplatser.

Samsöparken – en plats med potential
•
•
•
•
•

De äldre använder inte parken, men promenerar förbi. Den
är sank, ojämn, och problem med kanadagäss.
Parken skulle kunna bli en bra mötesplats, tex med en
utomhusscen för sommarkonserter, utegym för olika
generationer, enklare servering och sittplatser.
Viktigt att bevara öppenhet och sikt mot vattnet.
Problem med cyklister och mopeder som kör snabbt
genom parken. Önskar bredare trottoar + cykelbana.
Vendevägen skulle kunna stängas av för bilar genom
parken. ”Det har fungerat bra under byggtiden”.

