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Hej!  

Kampen för att skydda Cedergrenska parken, dess strand och dess fria vattenområde som en 

omistlig tillgång för allmänheten går vidare. I stället för att tvinga Tekniska kontoret att 

fortsätta arbeta med omvandlingen av Cedergrenska stranden och vattnet till en marina för 

privata fritidsbåtar anser vi att man i stället skall fortsätta att rusta upp parken och att 

restaurera de höga natur- och kulturhistoriska värdena i strand- och vattenområdet.  

Fler båtplatser kan man ordna mycket bättre, enklare och billigare i Stocksunds hamn och vid 

Långängens båthamn. Då kan parken bli en ännu mer vederkvickande oas för en bred 

allmänhet och stranden kan erbjuda fina möjligheter för rekreation, naturnjutning, bad, 

picknick, jollesegling, kanotpaddling mm. Detta har vi presenterat för kommunen i form av en 

alternativ bygglovsansökan för en pålad träbrygga och en återställning av den gamla 

strandskoningen, som Cedergren lät göra för att skydda stranden mot vattnets erosion men 

som med tiden raserats.  

Stadsbyggnadskontoret har skickat Tekniska kontorets bygglovsansökan för betongpontoner 

samt ansökan om dispens från strandskyddet till Södra Roslagens Miljö- och 

Hälsoskyddsnämnd för yttrande. Ärendet står på dagordningen för mötet nu på onsdag den 8 

juni.  

Eftersom dokumentationen till ärendet är så (osedvanligt?)skral, se www.srmh.se, eller 

http://www.danderyd.se/upload/srmh/Nämndhandlingar/Kallelser%20med%20bilagor/2011/K

allelse%208%20juni%20förutom%20ärende%205.pdf har vi skickat en skrivelse med bilagor 

till nämndens ledamöter så att de kan sätta sig in i ärendet och vi har även rekommenderat 

nämnden att avslå Tekniska kontorets ansökningar på de mycket goda skäl som vi anför, se 

skrivelsen, som bifogas . Bilagorna, som tar väldigt mycket minne i anspråk lägger vi ut på de 

tre föreningarnas hemsidor samt på www.cedergrenskaparken.blogspot.com tillsammans med 

skrivelsen och övrig information.  

Alla nämndledamöter hade inte uppgett sin e-postadress men vi lyckades spåra de flesta.  

 

Meddela gärna era politiker eller Tekniska nämnden vad ni tycker om deras planer för 

Cedergrenska parken och dess strand- och vattenområde! I Byggnadsnämnden, som till 

skillnad från Tekniska nämnden är en myndighet, sitter inga politiker utan dess ledamöter är 

förtroendevalda och har bara att följa lagar och regler.  

 

Med vänliga hälsningar  

Sten  

Naturskyddsföreningen i Danderyd 
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