Reservation från Danderydscentern mot kommunfullmäktiges beslut att inte genomföra en
folkomröstning om den upp till 32 våningar
höga skyskrapan för kontor som planeras i
Mörby Centrum.
Vi i Danderydscentern tycker det är utomordentligt välkommet att
Mörby Centrum rustas upp, byggs ut och blir mer attraktivt. Det
ligger i Danderydsbornas intresse. Det ligger också i Danderydsbornas intresse att det etableras en lågprisbutik inom området. Vi anser
även att man på denna centrala plats borde bygga ett servicehus för
äldre och bostäder för ungdomar.
Vi kan dock konstatera att det som från början var ett välkommet
och efterlängtat förslag att rusta upp, förbättra och bygga ut
centrumanläggningen successivt har utvecklats till att bli något helt
annat. Det är till exempel en extrem omvandling av Danderyds miljö
att bygga en upp till 32 våningar hög skyskrapa för kontor, som
kommer att synas över stora delar av vår kommun. Kontorsskrapan
måste belysas kraftigt bland annat på grund av helikopterflyget till
Danderyds sjukhus. De som skall arbeta i skyskrapan kommer att
kunna se ner i många Danderydsbors trädgårdar.
Danderyd har inte något behov av mer kontorslokaler. Genomfartstrafiken är ett av de enskilt största problemen för vår kommun. Med
så många kontorsarbetsplatser kommer trafiken att öka inte bara på
E 18 utan även på de vägar som används för genomfart inne i våra
bostadsområden.
Detta är en så stor fråga att den borde underställas Danderydsborna i
ett val, valet 2010. Eftersom det nu är uppenbart att man avser att
driva igenom förslaget under valperioden anser vi att en kommunal
folkomröstning om kontorsskrapan skall genomföras så att Danderydsborna får möjlighet att ge sin mening tillkänna. Det är värt att
notera att frågan om införande av trängselavgifter, som kommunen
överhuvudtaget inte skulle besluta om, blev föremål för folkomröstning vid inte mindre än två tillfällen.
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