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Hej Carina!  

Idag fick vi för första gången svart på vitt på vad den tomma rutan WB1 betydde 

i detaljplanen för Cedergrenska parken. Den plan som vann laga kraft i 

december 2009! 

 

Sedan i höstas när det för första gången stod klart vad detaljplaneprocessens 

”översyn av bryggsituationen” via ”en mindre förlängning av bryggor för 

småbåtar” (=jollar i vår föreställning förstärkt av de tydligen helt missvisande 

illustrationer som ingick i förslaget) egentligen innebar har vi påtalat att vi känt 

oss grundlurade, vilket jag framförde på ditt informationsmöte den 7 december.  

Vi har även i ett brev till Byggnadsnämnden 2010-10-18 påtalat att vi anser 

detaljplanehandlingarna oklara, vilket gravt hämmat samrådsprocessen så att det 

behövdes ett omtag. 

Sen visade det sig att inte bara vi i Naturskyddsföreningen utan även alla andra 

föreningar vi talat med inklusive alla intresserade invånare och majoriteten av 

Danderyds politiker också blivit tagna på sängen och inte alls förstått vidden av 

vad som dolde sig bakom planen.  

Det var tydligen bara makthavarna som visste.  

I byggnadsnämnden hade dock Kristin Eriksson (c) genomskådat det hela men 

hon pratade visst för döva öron när hon ensam kämpade emot för att rädda 

parkens höga natur- och kulturhistoriska värden.  

Sedan i höstas har vi påtalat dessa höga värden och den utvecklingspotential 

som parken har i sin strand- och vattendel.  

Cedergrenska parken, som med sitt vatten gränsar till Nationalstadsparken, har 

även betydelse för Rösjökilens koppling till den parken och bibehållandet av 

dess biologiska mångfald. 

 

I det snabbt bildade nätverket, Cedergrenska parkens vänner, har vi arbetat fram 

förslag till hur man skulle kunna restaurera stranden, bygga en för parken 

passande multifunktionell träbrygga, som alla kan ha glädje av, inte minst 

jolleverksamheten, och hur man skulle kunna skapa fler båtplatser snabbt genom 

ett bättre utnyttjande av Stocksunds hamn och på snar sikt ännu fler båtplatser 

genom enkla utbyggnader i de andra båthamnarna som båtklubben arrenderar.  

Det lade vi fram konkreta förslag till under vårt eget möte den 24 februari.  

 

Det har även tillskapats nya båtplatser i Borgenviken. Det ställde vi oss positiva 

till och i det detaljplaneförslaget framgick det mycket tydligt hur man tänkt sig 

de nya bryggorna.  

Vi vill nu att ni skyndsamt genomför de utredningar och detaljplaneändringar, 

som krävs för att bättre kunna utnyttja de båthamnar som redan finns snarare än 

att klampa in i den så unika Cedergrenska parken, som är en oas på nära håll för 

alla.  



Låt Cedergrenska parken få utvecklas på sina egna meriter för alla invånares 

bästa, även för dem som har båtar och kan ta sig till andra fina stränder.  

 

Med vänliga hälsningar  

Sten  

Naturskyddsföreningen i Danderyd 
 


