Detaljplan för fastigheten Djursholm 2:411
samt del av 2:421 invid Djursholms torg,
kommunstyrelsen den 29 maj 2017
Siv Sahlström (C) och Patrik Nimmerstam (C) reserverar sig
mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Siv Sahlströms
yrkande om avslag.

Grunder för ovanstående yrkande och reservation
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2011-10-03 § 164 att ge
kommunledningskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med en
Markanvisningstävling för Djursholm 2:411 och delar av
fastigheten 2:421, gamla macktomten. Danderydscentern stod
bakom detta beslut.
För att i tidigt skede informera och involvera djursholmarna i
projektet anordnade den politiska ledningen (då M, C och KD)
ett möte på Djursholms bibliotek. Mötet var mycket välbesökt.
Biblioteket var fullt. Många frågor väcktes och kloka synpunkter
och förslag framfördes.
På arbetsutskottets möte, före denna kommunstyrelse, frågade
Siv Sahlström varför det inte i ärendet redogjordes för det
offentliga mötet på biblioteket och vad djursholmarna framfört.
Och framhöll att bland annat det borde tillföras ärendet. Den
tjänsteman som är ansvarig för ärendet var själv med på
Djursholms bibliotek. Det var också kommunstyrelsens
ordförande.
Mötet med djursholmarna på biblioteket förbigås nu helt. Det
behandlas som om det aldrig ägt rum. Och det ställer
kommunstyrelsens majoritet upp på. Vi kan aldrig vara med om
en sådan nonchalant, för att inte säga oförskämd behandling av
djursholmarna.

Kraftigt utökat detaljplaneområde
Ärendet kommer nu tillbaka i en ny skepnad. Området som ska
ingå i detaljplanen är kraftigt utökat. Varför? Man behöver till
exempel inte göra en ny plan ”för en utveckling av parken för
vistelse med utgångspunkt i Djursholmsförfattarens Elsa
Beskows litterära värld”. Man behöver inte heller göra en ny
detaljplan för att åstadkomma fler parkeringsplatser inom
gatumark osv.
I start-PM står följande ”Vid en workshop 2016-11-25 med
tjänstemän från Kommunledningskontoret/Plan- och
exploatering, Miljö- och stadsbyggnad och Tekniska kontoret
identifierades nyckelfrågor för stadsbyggnadsprojektet.”
Förtroendevalda har överhuvudtaget inte varit involverade i detta
nya förslag.

Av erfarenhet vet vi att det kan sluta hur som helst
Efter att vi bland annat har sett hur det har gått med detaljplanen
för Östra Eneby Torg är vi inte beredda att medverka till denna
kraftiga utökning av projektet Djursholms Torg.
Under förra mandatperioden beslöt den dåvarande majoriteten
(M, C, KD) göra en ny detaljplan för Östra Eneby Torg. Ett
samråd om ett förslag om 100 lägenheter hölls med
enebybergarna, som önskade något lägre hus. Efter samrådet,
under denna mandatperiod med ny ledning (M, L, KD), har detta
projekt utvecklats till 425 bostäder och lokaler av diverse slag,
ett jätteprojekt i den småskaliga villaidyllen Enebyberg.
Med bland annat denna erfarenhet i bagaget är vi inte beredda att
medverka till det omfattande projekt som man nu föreslår. Vi vet
att det kan sluta hur som helst.
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