Reservation mot kommunstyrelsens beslut angående
Detaljplaneuppdrag för Östra Eneby torg, Snödroppen
8, 10, 12, Rödbetan 1 och Plogen 11-13
Siv Sahlström (C) och Patrik Nimmerstam (C) reserverar sig till
förmån för Siv Sahlströms yrkande:
”Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram
förslag till detaljplan för Östra Eneby torg, innefattande Rödbetan 1
samt Snödroppen 8, 10 och 12. Förslaget ska ge möjlighet till ny
bebyggelse som väl ansluter till befintlig villabebyggelse öster om
planområdet.”

Grunder för yrkande och reservation
Kommunstyrelsen har gett byggnadsnämnden i uppdrag att
utarbeta detaljplaneprogram för Rödbetan 1 samt Snödroppen 8,
10 och 12. Byggnadsnämnden har genomfört uppdraget. Samråd
med de boende i området har hållits. Många väl grundade
synpunkter har kommit in under samrådstiden, bland annat vad
gäller byggnadernas höjd mot den småskaliga villabebyggelsen
bakom området.

Nyrenoverade attraktiva pensionärsbostäder ska rivas
Nu återkommer kommunledningskontoret med sitt gamla förslag att
också ta med en del av området väster om vägen. Förslaget
prövades inför uppdraget att göra detaljplaneprogram och
förkastades efter överväganden av kommunstyrelsen. Detta förslag
innebär bland annat att 18 attraktiva pensionärsbostäder ska rivas.
Förutom att använda ett stort antal av pensionärsbostäderna i
Enebyberg till flyktingbostäder ska man nu också riva 18 av dessa
attraktiva bostäder, varav många är helt nyrenoverade.
Det finns, skriver man, stor efterfrågan på moderna seniorbostäder
utan biståndsbedömning av den typ som finns i Kevinge. På det
sättet försöker man ge sken av att det ska bli ett sådant boende på
platsen.

En majoritet som inte ens vill investera i att bygga de livsviktiga
boendena för Danderyds mest behövande och sjuka äldre, kommer
inte att satsa skattepengar på att bygga hyreslägenheter för äldre,
som de som finns i Kevinge.
Vad många äldre efterfrågar är små hyresbostäder där de kan få den
service de behöver för att klara sig i eget boende. En del äldre har
bott hela sitt liv i hyresrätt och vill inte ha något annat. Andra äldre
som bott i villa eller bostadsrätt orkar inte längre med det arbete
detta innebär utan behöver, för att kunna fortsätta klara sig själva,
den service som en hyresrätt ger.
Det finns hos den ledande majoriteten en negativ inställning till
äldre Danderydsbor och brist på förståelse för deras behov. Det är
obehagligt. Det är långt ifrån den tidigare Danderydsandan där det
var en självklarhet att på samma sätt som man satsade på bra
förskolor och skolor för barnen också satsade skattepengar på de
olika boendeformer som äldre Danderydsbor behöver.
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