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Yttrande	  över	  Planprogram	  för	  Centrum-‐Torsvik	  
	  

	  
	  
	  
Naturskyddsföreningen	  Lidingö	  har	  studerat	  och	  diskuterat	  Planprogram	  för	  Centrum-‐
Torsvik	  och	  lämnar	  härmed	  följande	  synpunkter.	  	  
	  
	  
Allmänt	  
	  
I	  den	  översiktsplan	  som	  föregick	  den	  nuvarande	  talades	  om	  att	  utveckla	  Lidingö	  på	  
"befolkningsmässigt	  nuvarande	  nivå".	  Tyvärr	  försvann	  den	  målsättningen	  i	  den	  nya	  
översiktsplanen;	  den	  som	  nu	  gäller.	  Detta	  präglar	  också	  de	  framtidsbilder	  som	  skisseras	  
för	  Centrum-‐Torsvik	  och	  som	  alla	  innebär	  en	  våldsam	  exploatering.	  Från	  Naturskydds-‐
föreningens	  sida	  har	  vi	  aldrig	  fått	  någon	  klarhet	  i	  vad	  som	  motiverar	  denna	  förändrade	  
syn.	  
	  
Det	  finns	  problem	  som	  behöver	  lösas.	  Främst	  tänker	  vi	  på	  problemen	  med	  buller	  vid	  
infarten	  till	  Lidingö.	  Men	  detta	  problem	  och	  tankar	  på	  en	  överdäckning	  har	  funnits	  med	  
mycket	  länge,	  utan	  att	  det	  ifrågasatts	  annat	  än	  att	  Lidingö	  skulle	  utvecklas	  just	  på	  
befolkningsmässigt	  nuvarande	  nivå.	  Eftersom	  det	  i	  stor	  utsträckning	  är	  lidingöborna	  
själva	  som	  åstadkommer	  bullret	  är	  det	  naturligt	  att	  lösningar	  bekostas	  av	  skattemedel.	  	  
	  
Om	  en	  överdäckning	  kommer	  till	  stånd	  finns	  möjligheter	  till	  nya	  bostäder	  ovanpå	  
överdäckningen,	  främst	  i	  den	  östra	  delen	  mellan	  "Siggebohöjden"	  och	  Stockholmsvägen.	  
Även	  på	  den	  nya	  stadshusparkeringen	  ser	  Naturskyddsföreningen	  möjligheten	  av	  ny	  
bebyggelse.	  
	  
Ett	  annat	  problem	  som	  ofta	  uppmärksammas	  är	  den	  utarmning	  som	  skett	  av	  servicen	  på	  
nära	  håll.	  Exempelvis	  i	  Skärsätra,	  där	  väldigt	  många	  bostäder	  finns,	  saknas	  
matvaruaffär!	  Det	  är	  en	  stor	  brist,	  men	  ytterligare	  exploatering	  av	  Lidingös	  centrala	  
delar	  skulle	  snarare	  riskera	  att	  försämra	  närservicen	  ytterligare.	  	  
	  
Mijö-‐	  och	  stadsbyggnadskontoret	  har	  ansträngt	  sig	  att	  göra	  planprogrammet	  lättläst	  och	  
att	  informera	  allmänheten.	  Det	  är	  positivt,	  men	  det	  finns	  ändå	  brister.	  Befintliga	  
byggnader	  är	  lätta	  att	  skilja	  från	  tänkta	  byggnader.	  Men	  förändrade	  vägdragningar	  
framgår	  inte	  särskilt	  tydligt.	  Man	  måste	  vara	  en	  mycket	  van	  läsare	  av	  kommunala	  planer	  
för	  att	  t.ex.	  upptäcka	  att	  Stockholmsvägen	  i	  förslag	  2-‐5	  får	  en	  sydligare	  sträckning	  än	  
den	  nuvarande.	  
	  
	  



	  

Naturskyddsföreningen	  Lidingö	  
c/o	  Helena	  Klangemo	  
Åkerbärsvägen	  15	  
181	  64	  Lidingö	  

	  
Programområdets	  begränsning	  
	  
Det	  talas	  i	  programmet	  om	  närheten	  till	  stränder	  osv.	  Det	  är	  förvånande	  att	  
strandpartiet	  nedanför	  Norra	  Kungsvägen	  inte	  ingår	  i	  programområdet.	  Det	  är	  det	  
område	  där	  det	  varit	  tal	  om	  ett	  akvarium.	  Självfallet	  bör	  detta	  strandparti	  också	  ingå	  och	  
lidingöborna	  ges	  möjlighet	  till	  synpunkter	  på	  hur	  detta	  i	  nuläget	  ganska	  tråkiga	  
strandparti	  kan	  göras	  mer	  attraktivt.	  
	  
	  
Naturområden	  inom	  programområdet	  
	  
Små	  gröna	  ytor	  är	  särskilt	  värdefulla	  och	  viktiga	  inom	  ett	  så	  tättbebyggt	  område	  som	  
Centrum/Torsvik	  och	  med	  så	  stora	  avstånd	  till	  sammanhängande	  grönområden.	  Jämför	  
t.ex.	  med	  Näset	  eller	  Skärsätra	  där	  natur	  finns	  inpå	  knutarna.	  
	  
Inte	  minst	  för	  barn	  är	  natur	  på	  nära	  håll	  mycket	  angeläget.	  Självklart	  bör	  inte	  de	  
områden	  som	  på	  kartan	  kallas	  Torsviksberget,	  Flaggberget	  resp.	  Torsviksplatån	  
bebyggas.	  
	  
Vidare	  anser	  vi	  bebyggelse	  på	  parken	  mellan	  biblioteket	  och	  stadshuset	  helt	  utesluten.	  	  
	  
I	  samtliga	  framtidsbilder	  föreslås	  en	  förlängning	  av	  Ordensbacken	  in	  i	  ett	  litet	  
grönområde.	  Man	  måste	  vara	  väldigt	  uppmärksam	  för	  att	  se	  detta.	  Detta	  för	  boende	  
viktiga	  grönområde	  skulle	  med	  dessa	  förslag	  helt	  spolieras.	  Området	  bör	  lämnas	  orört.	  
	  
Ytterligare	  ett	  litet	  grönområde	  att	  värna	  om	  är	  vid	  Sturevägens	  södra	  del	  samt	  vid	  den	  
lilla	  "Stureparken".	  Detta	  är	  dessutom	  en	  ur	  kultursynpunkt	  mycket	  värdefull	  miljö.	  
	  
Landskapsbilden	  i	  övrigt	  
	  
Karakteristiskt	  för	  Lidingös	  topografi	  är	  de	  många	  höjderna	  som	  skiljs	  åt	  av	  smala	  
dalgångar.	  Vi	  ser	  en	  sådan	  t.ex.	  mellan	  Baggeby	  och	  Bodal	  (torpnamnet	  Öskure	  vittnar	  
om	  detta).	  En	  annan	  kil	  löper	  in	  mellan	  Torsviksberget	  och	  Flaggberget.	  Efter	  den	  nya	  
brons	  tillkomst	  med	  dess	  stora	  trafikled	  är	  denna	  kil	  inte	  lika	  tydlig	  längre	  men	  ser	  man	  
Lidingö	  från	  Ropstensidan	  är	  den	  ändå	  påtaglig.	  	  
	  
I	  flera	  av	  framtidsbilderna	  tänker	  man	  sig	  en	  överdäckning	  som	  går	  väldigt	  lång	  i	  
riktning	  mot	  bron	  och	  dessutom	  på	  hög	  nivå.	  En	  sådan	  skulle	  helt	  förstöra	  intrycket	  av	  
två	  berg	  med	  mellanliggande	  dalgång.	  
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