
 

 

 

 

Till kommunfullmäktige i Danderyd 

Motion om att uppdra åt kommunens helägda 
bolag, Djursholms AB, att medge att natur- 
reservat runt Ekebysjön enligt alternativ ett 
eller två får inrättas på den av Djursholms AB 
ägda marken. 

Under en lång följd av år har Danderydscentern arbetat för - bland 

annat genom motioner i fullmäktige - att området runt Ekebysjön 

skall skyddas och läggas ut till naturreservat. Vi har också i en 

motion föreslagit att naturreservatet skall omfatta även naturmarken 

vid Nybytorp. 

Arbetet med att inrätta ett naturreservat kring Ekebysjön pågår nu. 

Och tekniska nämnden har skickat ut ett förslag på remiss. 

Marken runt Ekebysjön ägs av Djursholms AB. Bolagsstyrelsen har 

nu i sitt remissvar motsatt sig att naturreservatet skall få den utbred- 

ning som krävs för att en naturreservatsbildning skall vara menings- 

full. Bolagsstyrelsen har föreslagit en sådan kraftig minskning av 

reservatet att man kan ifrågasätta om det alls är någon mening att 

inrätta ett naturreservat. De föreslår att reservatet i princip skall 

inskränkas till att omfatta själva sjön och stränderna runt den. 

Det faktum att bolaget motsatt sig att området skall få omfatta så 

stort område som krävs (alternativ ett eller två) utgör ett varnings- 

tecken. Ledamöterna i Djursholms AB skall tillvarata bolagets 

ekonomiska intressen och det finns därför anledning fundera på om 

bolaget har planer på att exploatera delar av den mark som föreslås 

bli naturreservat. Det finns som vi ser det annars inte någon anled- 

ning för bolagsstyrelsen att motsätta sig den föreslagna reservats- 

bildningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har också haft ärendet på remiss. 

Arbetsutskottets majoritet beslöt följa Djursholms AB: s linje, som 

 

 

 



alltså innebär en i förhållande till förslaget kraftig minskning av 

naturreservatet. Mot arbetsutskottets beslut reserverade sig en 

person, ledamoten Siv Sahlström (c), som skrev: 

"Jag reserverar mig mot arbetsutskottets beslut när det gäller 

storleken på området kring Ekebysjön, som skall bli naturreservat. 

Det är alldeles för litet. Det skall omfatta ett större område och även 

inkludera Nybytorp. 

Ekeby gårds möjlighet att bedriva jordbruk eller annan verksamhet 

som i dag är nödvändig för gårdens överlevnad får dock inte i något 

avseende inskränkas." 

Dessvärre är det till stor del personunion mellan Djursholms AB och 

kommunstyrelsens arbetsutskott. Fyra av arbetsutskottets sex ledamö- 

ter var nämligen också vid detta tillfälle ledamöter i Djursholms 

AB: s styrelse. 

Djursholms AB är ett av kommunen helägt aktiebolag. Det innebär 

att Danderyds kommun genom sin högsta beslutande församling, 

kommunfullmäktige, kan ge ägardirektiv till bolaget. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige 

besluta uppdra åt det av kommunen belagda Djursholms AB 

att medge att naturreservat runt Ekebysjön enligt alter- 

nativ ett, två eller annan motsvarande utbredning får 

inrättas på den av Djursholms AB ägda marken. 
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