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Stockholmsregionen kan med fog anses höra till världens vackraste storstäder. Närheten
till vatten och grön natur gör regionen till en attraktiv boendeort. I dag råder ett starkt
tryck på Stockholmsregionen. Det går bra för Stockholm och det byggs mycket. Det verkar
som om man i planeringen har som ledord att ”störst är bäst”. Så enkel är ju dock inte
verkligheten. Det finns stora värden i småskalighet också. I dagsläget har vi kommit till en
punkt där allt fler varningar börjar uppträda och i dagstidningarna hävdas det ideligen att
vi har byggt för mycket och fel. Det kan vara skäl att stanna upp och reflektera.

Danderyds Villaägareförening välkomnar ansatsen i RUFS att koncentrera sig på ett antal
regionala stadskärnor med omfattande grön- och villaområden omkring. Skall Stockholm
kunna attrahera specialistkompetens så behövs attraktiva villaområden nära storstaden.
Människor trivs och mår bra i trädgårdsstäderna. Det är också viktigt att satsa på de lite
mer perifert belägna förorterna så att dessa inte utarmas när trycket in mot storstaden
ökar.

Det går bra att bo längre bort bara kommunikationerna fungerar. Då är kanske inte själva
restiden avgörande. Det kan vara viktigare att turtätheten och tillförlitligheten utökas i
stället för att man vinner några minuter i restid. Med tillförlitliga tågkommunikationer kan
Stockholmsregionen utökas med hela Mälardalen att utnyttjas för attraktiva boendemiljöer

Danderyd är en liten och attraktiv kommun. I dagsläget ligger Danderyd på nionde plats i
Sverige vad gäller befolkningstäthet. En utökning av bebyggelse riskerar att göra Danderyd
mindre attraktiv. Danderyd ingår inte heller i de 8 utpekade regionala stadskärnorna:
Arlanda-Märsta, Barkarby-Jakobsberg, Kista-Sollentuna-Häggvik, Täby Centrum-Arninge,
Kungens kurva-Skärholmen, Flemingsberg, Haninge centrum och Södertälje. Danderyds
Villaägareförening anser att Danderyd fortsatt bör vara en attraktiv villastad med
grönskande grönområden och utgöra en grön lunga i den växande storstaden.

Danderyds Villaägareförening ser med stor oro på att kommunikationerna i regionen inte
är tillfredsställande tillgodosedda. Vi kan inte förstå hur man t.ex. planerar för en
omfattande bebyggelse i Täby Park (och hela Nordostsektorn i övrigt) utan att ordentligt
ha utrett hur området skall trafikförsörjas. Roslagsbanan kan svårligen klara detta, varken
kapacitetsmässigt eller miljömässigt. Byggs Roslagsbanan ut kommer buller och
barriäreffekter att öka. Det är väl känt att Danderyd sedan länge har plågats av omfattande
miljöproblem från såväl Roslagsbanan som från E18 i form av buller, avgaser, partiklar och
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barriäreffekter, De utredningar som gjorts angående tunnelförläggningen av
kraftledningarna genom kommunen (City link) visar att det är helt realistiskt  att utnyttja
urberget för tunnelförläggning av infrastruktur genom Danderyd. Danderyds
Villaägareförening ser det som ett oavvisligt krav att dels tunnelbana byggs åtminstone till
Täby Park, helst längre och att E18 läggs i tunnel genom Danderyd. Detta är angelägna
frågor för stat och landsting enligt principen att förorenaren betalar.

Danderyd, den 1 november 2017

För Danderyds Villaägareförening/Anita Enflo, ordförande
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Synpunkter på RUFS 2050. Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 

Stockholmsregionen kan med fog anses höra till världens vackraste storstäder. Närheten till vatten och grön 
natur gör regionen till en attraktiv boendeort. I dag råder ett starkt tryck på Stockholmsregionen. Det går bra 
för Stockholm och det byggs mycket. Det verkar som om man i planeringen har som ledord att ”störst är bäst”. 
Så enkel är ju dock inte verkligheten. Det finns stora värden i småskalighet också. I dagsläget har vi kommit 
till en punkt där allt fler varningar börjar uppträda och i dagstidningarna hävdas det ideligen att vi har byggt för 
mycket och fel. Det kan vara skäl att stanna upp och reflektera. 

Danderyds Villaägareförening välkomnar ansatsen i RUFS att koncentrera sig på ett antal regionala 
stadskärnor med omfattande grön- och villaområden omkring. Skall Stockholm kunna attrahera 
specialistkompetens så behövs attraktiva villaområden nära storstaden. Människor trivs och mår bra i 
trädgårdsstäderna. Det är också viktigt att satsa på de lite mer perifert belägna förorterna så att dessa inte 
utarmas när trycket in mot storstaden ökar.  

Det går bra att bo längre bort bara kommunikationerna fungerar. Då är kanske inte själva restiden avgörande. 
Det kan vara viktigare att turtätheten och tillförlitligheten utökas i stället för att man vinner några minuter i 
restid. Med tillförlitliga tågkommunikationer kan Stockholmsregionen utökas med hela Mälardalen att 
utnyttjas för attraktiva boendemiljöer 

Danderyd är en liten och attraktiv kommun. I dagsläget ligger Danderyd på nionde plats i Sverige vad gäller 
befolkningstäthet. En utökning av bebyggelse riskerar att göra Danderyd mindre attraktiv. Danderyd ingår inte 
heller i de 8 utpekade regionala stadskärnorna: Arlanda-Märsta, Barkarby-Jakobsberg, Kista-Sollentuna-
Häggvik, Täby Centrum-Arninge, Kungens kurva-Skärholmen, Flemingsberg, Haninge centrum och 
Södertälje. Danderyds Villaägareförening anser att Danderyd fortsatt bör vara en attraktiv villastad med 
grönskande grönområden och utgöra en grön lunga i den växande storstaden. 

Danderyds Villaägareförening ser med stor oro på att kommunikationerna i regionen inte är tillfredsställande 
tillgodosedda. Vi kan inte förstå hur man t.ex. planerar för en omfattande bebyggelse i Täby Park (och hela 
Nordostsektorn i övrigt) utan att ordentligt ha utrett hur området skall trafikförsörjas. Roslagsbanan kan 
svårligen klara detta, varken kapacitetsmässigt eller miljömässigt. Byggs Roslagsbanan ut kommer buller och 
barriäreffekter att öka. Det är väl känt att Danderyd sedan länge har plågats av omfattande miljöproblem från 
såväl Roslagsbanan som från E18 i form av buller, avgaser, partiklar och barriäreffekter, De utredningar som 
gjorts angående tunnelförläggningen av kraftledningarna genom kommunen (City link) visar att det är helt 
realistiskt  att utnyttja urberget för tunnelförläggning av infrastruktur genom Danderyd. Danderyds 
Villaägareförening ser det som ett oavvisligt krav att dels tunnelbana byggs åtminstone till Täby Park, helst 
längre och att E18 läggs i tunnel genom Danderyd. Detta är angelägna frågor för stat och landsting enligt 
principen att förorenaren betalar. 

Danderyd, den 1 november 2017 

 

För Danderyds Villaägareförening/Anita Enflo, ordförande 
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