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Sten Hellqvist, Naturskyddsföreningen i Danderyd skrev en kommentar med 

anledning av det som Tekniska nämndens ordförande, Carina Erlandsson, skrev 

på sin blogg torsdagen den 16 december 2010, se 

http://carinaidanderyd.blogspot.com/2010/12/som-jag-ser-det.html#comments  

 

Hej Carina!  

Så bra att du nu tagit bladet från munnen och berättar öppet var du står i 

konflikten mellan sommarbåtparkeringen i hamnen och dess större behov å ena 

sidan och Cedergrenska parkens natur- och kulturhistoriska miljö och 

upplevelsevärden å den andra sidan.  

Visst är det bra att du försöker hjälpa de 100 båtägare som köar för båtplats i 

kommunen och säkert finns det fler människor som liksom du finner höga 

upplevelsevärden i en hamn och de båtar som parkerats där. Men det är knappast 

representativt för Danderydsborna, som generellt är både natur- och 

kulturintresserade, och som finner höga upplevelsevärden i den naturpark som 

Cedergrenska parken utgör och den lisa för själen det är att vandra i den och att 

från stranden skåda ut över det tillhörande vattenområdet, som har kontakt med 

naturen på andra sidan. 

 

Den utvecklingspotential som parken har och som nu kan realiseras när 

upprustningen av parken äntligen kommit igång med hjälp av den gedigna 

skötselplan, som kommunen tagit fram, och de medel man budgeterat, är mycket 

stor.  

Och där har parkens strand en oerhört viktig roll.  

För ett bra resultat krävs det dock en gedigen parkutbildning och en hel del 

funderande och "stötande och blötande" som stadsträdgårdsmästaren utryckte 

det. Den kommande stadsträdgårdsmästaren verkar ha sådana kvalifikationer. 

 

Du verkar ha lätt för att bli förblindad av gratis insatser åt kommunen så att du 

inte ser behovet av hög kompetens när det gäller en så delikat uppgift som att 

vidareutveckla en historisk park.  

Båtklubbens medlemmar är säkert duktiga på att fälla träd och ta bort buskar 

men här handlar det om något helt annat och att snarare bygga vidare på den 

vegetation som redan finns och att i stället försöka återskapa den historiska 

strandmiljö som fanns på Cedergrens tid och som skulle göra strandområdet 

http://carinaidanderyd.blogspot.com/2010/12/som-jag-ser-det.html?showComment=1292628182662#c8454828462726601585


synnerligen attraktivt för alla danderydsbor inklusive de ungdomsverksamheter 

som skulle dra fördel av detta.  

Alla är säkert för ett sjudande hamnliv i hamnen för det är inte där konflikten 

ligger men det är inte hamnen som skall locka parkbesökare utan det är parken! 

 

Så följ i stället den rekommendation du fick på informationsmötet (7/12) och gör 

en seriös inventering av Danderyds möjligheter att tillskapa fler båtplatser på 

alla de ställen där det redan finns båtverksamhet och där den inte kommer i en så 

stor konflikt med Danderydsbornas övriga intressen som just i Cedergrenska 

parken.  

 

Med vänliga hälsningar  

Sten Hellqvist  

tidigare ordförande i Naturskyddsföreningen i Danderyd  

och tidigare lärare på SLU:s jägmästarprogram  

 
 


