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CEDERGRENSKA PARKENS VATTENOMRÅDE
Interpellation till Danderyds Tekniska nämnds ordförande Carina 
Erlandsson angående Cedergrenska parkens vattenområde och 
Stocksunds båtklubbs önskan om utbyggnad av pontoner.

 
 
Den 7 december inbjöd Carina Erlandsson till ett snabbinkallat informationsmöte om 
planerna för Cedergrenska parken och dess stranddel. Stocksunds båtklubb fick där 
utförligt redogöra för sina behov och önskemål för platsen.

Övriga talare var stadsträdgårdsmästare Matz Hasselbom, byggprojektledare Hans 
Rodin och Carina Erlandsson själv. Men vi fick inte se de konkreta nuvarande planerna, 
inte några kartor, skisser, bilder eller annan information. Inte heller framgick hur ärendet 
skulle hanteras från politiskt och tjänstemannamässigt håll. Den enda information som 
framkom var att båtklubben ville ha sina önskemål tillgodosedda innan båtsäsongen 
startade 1 maj och möjligen att Erlandsson uppfattar detta som det viktigaste att 
uppfylla. Hur hon såg på effekterna för parken och dess framtid med vattenområdet fyllt 
av pontoner framkom inte. 

Många mötesdeltagare, boende i Danderyd, enskilda och organiserade, pekade på att 
den antagna detaljplanen inte rimligtvis ger möjlighet att lägga ut för parken stora 
pontonanläggningar, varken från stranden eller i parkens vattenområde. Tvärtom visas i 
detaljplanehandlingarna småskaliga bryggor, tillgängliga för parkens flanörer, möjliga för 
bad och tillägg med mindre jollar. Dessutom att strandområdet också ska göras 
tillgängligt för allmänhetens bad och för sittplatser i kulturhistoriskt intressant parkmiljö. 
Dessa delar av planen talar också starkt emot tolkningen att det ska kunna läggas 
pontonanläggningar här.  

Att vattenområdet ska bebyggas med stora pontoner och bryggor som inte blir 
tillgängliga för andra ändamål än båtparkering framgick heller inte i handlingarna inför 
denna detaljplan. Bland annat meddelade Naturskyddsföreningen på mötet att man som 
remissorgan blivit grundlurade och missledda. 

I centerns, kristdemokraternas och moderaternas överenskommelse skriver ni bl.a.  

”Vårt gemensamma arbete för Danderyds bästa ska präglas av stor lyhördhet för 
och stort engagemang gentemot våra uppdragsgivare, Danderydsborna. Vi vill 
stärka dialogen med kommuninvånarna, t ex genom offentliga möten inför beslut i 
stora frågor. Vi kommer att i ställningstagande som berör flera kommuner alltid 
tillvarata Danderydsbornas intressen. Information till Danderydsborna ska präglas 
av stor öppenhet och allsidig belysning.”

I och med att ingen av de organisationer eller enskilda i Danderyd som opponerat sig 
mot pontonidéerna fick presentera sina förslag, var mötet allt annat än allsidigt. 
Informationsmötet präglades knappast heller av öppenhet, eftersom ingen av 
tjänstemännens arbeten redovisades ens vid förfrågan.  

I årets budget står det under Byggnadsnämnden att en generell översyn ska göras av 
äldre detaljplaner som är svårtolkade och inte motsvarar dagens krav på att till exempel 
värna om kulturmiljöer. Vi miljöpartister upplever att den nyligen antagna detaljplanen 
över Cedergrenska Parken har dessa brister. Och därför bör omfattas av en generell, 
grundlig översyn.

Informationsmötet den 7 december skapade fler frågor än svar. Därför vill vi 
miljöpartister ha svar på nedanstående frågor:

Fråga 1 
Hur många båtplatser i Stocksund har byggts ut de senaste fem åren, och hur har det 
påverkat köerna för att få båtplats? Med den information vi har ser det ut som att ju fler 
bryggor man har byggt desto längre verkar köerna blivit kort därefter.
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Fråga 2 
Vilka konkreta pontonlösningar är det som Tekniska nämndens ordförande har uppdragit 
åt tekniska kontoret att arbeta med; hur många båtplatser, vilka bryggformationer, vilka 
ekonomiska uppgörelser med båtklubb och eventuellt andra parter, och i vilka andra 
redan utbyggda hamn- och bryggområden har man gjort seriösa undersökningar under 
hösten?

Fråga 3 
Hur tänker man sig att öppet och allsidigt kommunicera med Danderydsborna om sina 
planer, hur ska en dialog upprättas som inte är ensidig om parken och  
vilka slutsatser drar ordförandena i tekniska nämnden av att ett växande antal 
organisationer och enskilda starkt engagerat sig emot pontonplaner för Cedergrenska 
parkens strandvatten?

Enebyberg 2010-12-15

Mikael Adersteg  
Miljöpartiet de Gröna i Danderyd  
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