Reservation mot kommunstyrelsens
beslut om arkitekttävling m m för
utformningen av Mörby Centrum
Vi reserverar oss till förmån för Siv Sahlströms yrkande som löd
1. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till
arbetsutskottet.
Om kommunstyrelsen beslutar att ärendet skall avgöras i dag yrkas
2. Avslag på programförslaget.
3. Bifall till att 1,8 miljoner kronor ställs till kommunstyrelsens
förfogande för att anordna en arkitekttävling när programmet
omarbetats och en ny detaljplan antagits.
Dessvärre fick vi inte gehör för något av dessa yrkanden.
På uppdrag av kommunstyrelsen har byggnadsnämnden lagt fram ett
programförslag som har utarbetats av Stadsbyggnadskontoret. Facknämndens majoritet (m, kd, fp och s) har beslutat godkänna detta av
stadsbyggnadskontoret framarbetade programförslag och skickat det
till kommunstyrelsen för godkännande. Facknämnden har vidare
begärt 1.800.000 kronor för arkitekttävlingar.
Kristin Eriksson (c) yrkade i första hand att programförslaget skulle
återremitteras till stadsbyggnadskontoret för omarbetning. När
byggnadsnämnden sade nej till det yrkade hon avslag på förslaget och
Danderydscenterns byggnadsnämndsgrupp reserverade sig mot
beslutet.
Samtidigt hävdar i kommunstyrelsen de partier som i facknämnden
tagit ställning för programförslaget att man inte tagit ställning. Man
ger dessutom stadsbyggnadskontoret i uppdrag att arbeta fram handlingar för en arkitekttävling som baseras på det av byggnadsnämndens majoritet godkända programförslaget. Detta är ett ovärdigt
dubbelspel. Man försöker mörka vad man håller på med.

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 29-vånings kontorsskrapa, som kommer att synas över
stora delar av kommunen. Kontorsskrapan måste belysas kraftigt
bland annat på grund av helikopterflyget till Danderyds sjukhus. De
som skall arbeta i kontorsskrapan kommer att kunna se ner i många
Danderydsbors trädgårdar. Danderyd har inte något behov av mer
kontorslokaler. Detta ligger inte i Danderydsbornas intresse.
Programförslaget borde omgående skickas tillbaka för omarbetning.

Siv Sahlström (c)
Gruppledare

