
Medborgardialog östra Eneby torg
Fokusgrupp närboende

2021 - 04 - 26



Agenda

1. Kort om Teams

2. Inledning av David Grind, plan- och exploateringschef, Danderyds kommun

3. Arbetsformer

4. Resultat från enkäten

5. Diskussioner

6. Frågestund



Bakgrund
Tidigare beslut och processer
• Området har utretts i två planprogram (år 

2007 och 2013) 

• 2009 antogs en detaljplan för västra delen 
med större delen bostäder och handel. 

• 2015 - beslut om att ta fram förslag till 
detaljplan för östra Eneby torg. 2018-
detaljplanearbetet avbröts

• 2020-05-18 §74, beslut om medborgardialog 
för området öster om Eneby torg. 



• Fokusgruppen för närboende (detta tillfälle) är 
sista momentet i medborgardialogen för Östra 
Eneby torg. Därefter är medborgardialogen slut.

• Resultatet av hela medborgardialogen 
sammanställs därefter i en rapport som 
presenteras för politikerna i byggnadsnämnden 
och kommunstyrelsen.

• Beslut om fortsättning tas under hösten.

Medborgardialogen för Östra Eneby torg



En fokusgrupp

1. Inte ett samråd

2. Styrt arbete för att vi ska få systematisk kunskap

3. Kvalitativ undersökning som ger fördjupad kunskap om den kvantitativa 
undersökningens svar

4. Tid för frågor kommer sedan

5. Mindre grupper
1. En som tar ansvar för att alla får säga sitt

2. En som antecknar 

3. En som håller tiden



Resultat av enkät

Medborgardialog östra Eneby torg
26 april 2021



1 281 personer 
påbörjade enkäten
1 040 av dessa valde att slutföra enkäten vars svar resultatet 
bygger på. 



1/7 Vem är du?

Var bor du?

Danderyd
5% Djursholm

2%

Enebyberg
83%

Stocksund
1%

Annan ort
9%

< 18 år
3%

18-25 år
3%

26-35 år
5%

36-55 år
51%

56-65 år
17%

66-75 år
12%

> 75 år
9%

Hur gammal är du?

Över 80 % bor i Enebyberg. 
De flesta från annan ort bor i Täby.

68 % är 36–65 år gamla.



2/7 Området

Hur upplever du östra Eneby torg idag?

Skalan från 0 ”mycket dåligt” till 10 ”mycket bra”.
Området upplevs som ”ganska dåligt” idag.

0–4 46%

5 32%

6–10 22%

Medel 4,3



2/7 Området

Finns det platser som kan förbättras?

Det finns många delar av området som 
kan förbättras idag. 



3/7 Kommunikationer

0–4 53%

5 32%

6–10 16%

Medel 3,8

…biltrafiken

Hur upplever du östra Eneby torg idag utifrån…

0–4 27%

5 42%

6–10 30%

Medel 5,1

…kollektivtrafiken

0–4 15%

5 49%

6–10 37%

Medel 5,7

…cykeltrafiken

0–4 17%

5 47%

6–10 37%

Medel 5,6

…gångtrafiken

En hel del missnöje. Helt OK, men kan bli bättre. Fungerar ganska bra. Fungerar ganska bra.



Några kommentarer…

Det absolut största 
problemet kring Eneby torg 
är den extremt begränsade 

framkomligheten för biltrafik.

Trafiksituationen kommer bli 
hopplös om det byggs för många 

bostäder i östra Enebyberg.
Tänk på fotgängare och 

barn först! Inte bilar!

Om trafiken



3/7 Kommunikationer

Hur rör du dig i området?

• De flesta rör sig kring de stora 
vägarna och torget

• Vissa passerar genom området 
på de mindre vägarna

• Ett fåtal sneddar genom området



4/7 Service

32%

20%

15%

13%

9%

6%

2%

2%

1%

0%

Restauranger

Caféer

Annan service

Gym

Post- och paketombud

Möjligheter till co-working

Kemtvätt/skrädderi

Livsmedelsbutiker

Andra butiker

Frisörer

Finns det någon typ av 
service eller verksamhet 
du tycker saknas i 
närområdet idag?

• Bra restauranger i området är 
efterfrågat

• Detsamma gäller caféer
• Gym med möjlighet till träning 

både ute och inne önskas



4/7 Service

Om svar ”Annan 
service” (15 %), vilken?

1%

4%

6%

7%

7%

9%

9%

10%

10%

10%

12%

14%

Bankomat

Torghandel

Aktivitetshus och lokaler för…

Kläd- och skobutik (inkl. Second Hand)

Specialiserade matvarubutiker, ex. deli…

Tandläkare och fotvård

Fler möjligheter till idrott ex. padel,…

Florist eller trädgårdsbutik

Specialiserade butik för ex. böcker,…

Trevliga miljöer, ex. grönområden och…

Systembolag

Barer med uteservering

• Ett brett spann av 
service önskas 

• Platser att umgås eller 
idrotta

• Olika typer av butiker 
efterfrågas 



5/7 Trygghet

Ja
86%

Nej
7%

Vet ej
7%

Känner du dig trygg i området idag? 

De flesta känner sig trygga i området 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

<18 18-25 26-35 36-55 56-65 65-75 >75 Alla

Ja Nej Vet ej

…men unga känner sig mindre 
trygga.



5/7 Trygghet

31%

24%

23%

16%

6%

Belysning

Liv, rörelse, platser för möten

Trygg och säker trafikmiljö

Blandning verksamheter och
bostäder

Annat

Vilka faktorer är viktiga för dig 
för att skapa ett tryggt område? 

• Belysning samt liv och rörelse 
skapar trygghet

• Om annat svarade man bl.a. 
enfamiljshus, miljöfaktorer och 
övervakning 



5/7 Trygghet

Var känner du dig otrygg?

• Flera platser i området har 
markerats som otrygga. 

• Framför allt där butiker ligger (öde 
på kvällstid) och vid de två låga 
hyreshusen på södra delen. 



6/7 Innehåll och utformning
18%

18%

17%

11%

9%

8%

6%
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Vilken typ av bebyggelse stämmer bäst överens med 
vad du tycker kan byggas i området? 

Villor och radhus mest önskvärt, men även lägre flerfamiljshus.



Några kommentarer…

Bevara områdets 
karaktär.

Bygg inte en stad 
i ett villaområde.

Med rätt balans mellan befintlig 
bebyggelse och den nya så 

kan detta bli bra och jag 
hoppas verkligen området 

förnyas och utvecklas!Bra med lite lägre 
bebyggelse. Trivsamt 

om det finns fler 
mindre butiker.

Om typ av bebyggelse

Bygg inte för 
höga hus, max 

4 våningar!



6/7 Innehåll och utformning

Vem tycker du att man bör 
bygga bostäder för? 

25%

19%

16%

14%

14%

8%

4%

Barnfamiljer

50+

Äldre

Singlar/par

Unga

Studenter

Annan

Bostäder bör framförallt byggas 
för barnfamiljer, men även för 
medelålders och äldre.



Några kommentarer…

Bygg för äldre 
med markkontakt.

Bygg småhus, det är det 
som saknas och det är den 

”stadsbilden” som gör 
Enebyberg attraktivt.

Bygg flerfamiljshus så att 
fler flyttar till Enebyberg. 
Titta på Täby, de växer. 

Vi har stagnerat. Det är fel.”
Bygg små lägenheter 

för oss som vill bo kvar 
efter att villan är såld!

Om vad och för vem 
det bör byggas

Bygg bostäder! 
Var ska alla våra 
ungdomar bo?



6/7 Innehåll och utformning

28%

19%

17%

14%

12%

10%

En park

En lekplats

Ett torg

En cykelparkering

Annat

En bilparkering

Är det något av följande som 
du tycker bör finnas i 
området?

• Park, lekplats och torg är 
önskvärt i området. 

• När det gäller annat så 
slår natur och möjlighet 
för rekreation igenom. 



6/7 Innehåll och utformning

Kommer du att tänka på 
något annat område du ser 
som en bra förebild?

Det finns flera bra förebilder i 
närområdet.

7%

7%

5%

4%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

Djursholms torg

Västra Enebytorg

Slåttervägen, Enebyberg

Ålsten, Bromma

Området kring gamla Maria Kyrkan

Äppelviken

Gamla Enebyberg

Näsby Park

Norra Djurgårdsstaden

Gamla Enskede

Gamla bussgaraget vid Almstigen

Klockargården

Stocksund, Djursholm

Eneby Gård



7/7 Målbild

Om 15 år, vad vill du att 
andra säger om området då? 

Det ska vara trivsamt, tryggt och 
trevligt. 



Summering av enkät

• Högt deltagande med över 1 000 svarande

• Över 80 % var enebybergsbor och ca 70 % 36-65 år

• Upplevelsen av området idag är att det är ”ganska dåligt” med många platser som 
kan förbättras

• Vad gäller kommunikationen så får biltrafiken sämst betyg och cykeltrafiken bäst

• Man saknar främst idag fler restauranger, caféer, gym, parker, lekplatser och 
grönområden samt ett systembolag

• De flesta känner sig trygga i området, men yngre gör det inte

• Vad gäller bebyggelse så föredras villor, radhus och något lägre flerfamiljshus

• Vad gäller målbild om15 år så vill man att det ska vara ett trivsamt, tryggt och trevligt 
område



Några kommentarer…

Det är viktigt att 
nybyggnation sker 

med utgångspunkt i 
Danderydsbornas 

intressen.

Tack för möjligheten 
till dialog.

Om dialogen



Diskussioner



Övning 1 - Målgrupp

• Vilka bör det byggas 
för? 

• Vad behöver man då 
för typer av 
byggnader?



Övning 2 - Trygghet

Bland yngre finns en viss otrygghet Man rör sig runt området, inte genom



Övning 2 - Trygghet

• Vad är det som kan uppfattas som otryggt idag?

• Vad kan man göra för att förändra det?



Övning 3 - Utbudet

Välj tre av dessa som 
verkligen skulle lyfta 
livet i Enebyberg? 
Något som ni tror 
behövs när fler jobbar 
hemma, fler rör sig i 
området på dagtid.

• Restauranger
• Caféer 
• Gym
• Utegym
• Post- och

paketombud
• Co-working-plats
• Kemtvätt/skrädderi
• Livsmedelsbutik
• Frisör
• Uteservering
• Systembolag

• Grönområde
• Lekplats
• Florist-

trädgårdsbutik
• Padelbana
• Deli
• Kläd- skobutik
• Lokal för 

sammankomst
• Torghandel
• Park
• Torg



Övning 4 - Två viktiga medskick
• Vad är ett viktigt medskick till den fortsatt processen 

med byggandet vid östra Eneby torg? Det kan vara 
tankar/idéer till kommunen eller till byggbolagen.

• Formulera två medskick från gruppen.



Frågestund



Tack för er medverkan! 


