
Hej Carina och tack för mötet om pontonplanerna i Cedergrenska parken! 
 
 

Mötet höjde förhoppningarna om att vid nästa tillfälle också få se och diskutera de konkreta 
lösningar som du och tekniska kontoret tar fram för det Cedergrenska parkvattnet. 

Stämmer det att kartskissen över pontonerna i parkvattnet som låg framme på mötet inte är 
aktuell? 

Och är det rätt uppfattat i svaret från Hans Rodin att tekniska kontorets nuvarande 
tankegång ligger i linje med detta? 

 

Om planen liknar bilden är det som du beskriver som en ”försiktig utbyggnad” på din blogg, 
bara försiktig ur båthamnens perspektiv. För parken är den högst oförsiktig, till och med 
förödande. En park som förlorar sitt fria vattenområde från sin enda strand förlorar i värde 
och attraktionskraft lika mycket som om sjöläget hos en privat fastighet byggs bort. För en 
park innebär det att förutsättningarna förloras för att den ska kunna attrahera nya 
parkverksamheter och publik. För kommuner blir förbyggda parker och dess historia en 
belastning, inte en resurs och stolthet som den skulle kunna vara. 
 
 

Frågan om Cedergrenska parkens framtid kommer att leda till fler möten med konkreta 
förslag. Jag ingår i ett nätverk av vänner och kollegor som medverkat till flera parkers 
utveckling - från att vara passiva historiskt intressanta potentialer till att bli levande 
mötesplatser för en stor publik och många verksamheter. Vi har bl a följt och arbetat med 
Vintervikens trädgårdar, Rosendals trädgårdar och området Södra Bergshamra. 
 
 

Dessa parkområden var för 10-30 år sedan slumrande, i vissa delar också helt förfallna. När 
de rycktes upp hade de två saker gemensamt: De hade en intressant historia och de var inte 
förbyggda. Hade motsvarigheten till det projekt som tekniska kontoret nu jobbar på byggts i 
dessa områden, hade de inte kunnat aktiveras och bli de publikmagneter och kommuners 
stoltheter som de nu är. 
 
 



Sedan en tid fokuserar vi på Cedergrenska parken och med vilka åtgärder den skulle kunna 
blomma på samma sätt som andra tidigare sovande parkskatter gjort. Parken har redan idag 
en rad bättre förutsättningar än vad många andra områden haft som nu är i blom. Vi kommer 
med konkreta förslag som vi också ämnar publicera på olika vis. 
 
 

Med vänliga hälsningar och hopp om att du finner andra lösningar för båtplatsbehovet än 
bebyggelse i kulturhistoriskt unika parkområden, 
 
 

Danderyd 10-12-10 
 

 

Cilla Lundström 

 
 


