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Ärende
I anslutning till gymnasiet finns en idrottsplats, fotbollsplan,
tennisanläggning, curlinghall m.m, varav vissa har tillkommit med stöd av
tillfälliga bygglov. Det finns ett behov av att utreda områdets framtida
användning.
Kommunledningskontoret bedömer att en utredning bör tas fram genom ett
planprogram, som är ett frivilligt steg inför att detaljplan upprättas. Ett
programsamråd ska genomföras för att få in synpunkter på förslaget.
Kommunstyrelsen ska godkänna programmet och beslutar därefter om
kommande arbete ska preciseras i en eller flera detaljplaner.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner start-PM för Danderyds gymnasium,
Gymnasiet 1 m.fl.
2. Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett
förslag till program i enlighet med start-PM för Danderyds
gymnasium, Gymnasiet 1 m.fl.
Bakgrund
I anslutning till gymnasiet finns en idrottsplats, fotbollsplan,
tennisanläggning, curlinghall m.m, varav vissa har tillkommit med stöd av
tillfälliga bygglov. Det finns ett behov av att utreda områdets framtida
användning.
Kommunledningskontorets yttrande
Det finns ett behov av en översyn av områdets framtida användning och
utveckling. Avsikten är att i en planprogramsprocess utreda hur området
kring Danderyds gymnasium kan användas i framtiden. Gymnasiets lokaler
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samt befintliga idrottsanläggningar bör identifieras och ett framtida behov
ska översiktligt analyseras. Eventuell möjlighet att anlägga ytterligare
skollokaler samt plats för mer idrotts- och fritidsanläggningar ska också
utredas. En utredning om permanent placering av British International
School of Stockholm ingår i projektet, samt möjligheten att uppföra
bostäder i området.
Kommunledningskontoret bedömer att en utredning bör tas fram genom ett
planprogram, som är ett frivilligt steg inför att detaljplan upprättas. Ett
programsamråd ska genomföras för att få in synpunkter på förslaget.
Kommunstyrelsen ska godkänna programmet och beslutar därefter om
kommande arbete ska preciseras i en eller flera detaljplaner.

Åsa Heribertson
Kommundirektör

David Grind
Plan och exploateringschef

Handlingar i ärendet
Start-PM för Danderyds gymnasium, Gymnasiet 1 m.fl, 2017-04-30
Expedieras
1. Byggnadsnämnden
2. Djursholms AB
3. Kultur- och fritidsnämnden
4. Tekniska nämnden
5. Utbildningsnämnden
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