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Sammanställning av frisvar i webbenkät för östra
Eneby torg
Fråga: Hur upplever du området?
Absolut men inte genom att bygga elefanthus som på västra sidan
Allmänt risigt och trist
Allt som behövs är att byta ut de två grå bostadshusen.
anser att utvecklingen som påbörjades med västra delen inte förakrades på
rätt sätt och genom detta skapades en miljö som ej överensstämmer med det
enebyberg vi som bor vill ha. Det definierade området omfattar
villabebyggelse och förstår inte varför detta ska accepteras. Vidare att västra
delen blir utgångspunkt för utvecklingen av östra är inte acceptabelt.
Läkarmottagning och affär är bra samt viss småskalig affärsverksamhet
Anskrämligt
Bebyggelse som finns idag passar bra till villaområde men finns också ett
behov att modernisera.
Bebyggelsen närmast Enebybergsvägen behöver upprustning. Villorna i
bortre delen av området bör behållas.
Bebyggelsen närmast vägen bör rivas och ersättas med ny i max 4 våningar.
Bebyggelsen omedelbart öster om Enebybergsvägen är ful och marken
utnyttjas inte effektivt. Men förändring får inte ske på bekostnad av
försämrad framkomlighet på Enebybergsvägen. Den borde i så fall grävas
ned eller dras om t ex mellan nuvarande sträckning och Västerängsvägen.
Behagligt område, behöver bara fräschas upp lite
Behov av upprustning
Behov av upprustning med nya bostäder på den äldre sidan av torget
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Behöver bättre framkomlighet för cykel för de som pendlar in till stan. Idag
en massa hinder som gör framkomligheten sämre samt farligt för cyklister
och fotgängare.
Behöver fräschas upp med villor istället för gamla hus och industrilokaler
Behöver fräschas upp.
behöver rustas upp
behöver verkligen utvecklas
Behövs en allmän uppfräcshning.
Behövs fler villor, mindre lägenheter
Besöker ibland trädgårdsaffären annars bara kör förbi på väg till Lidl i Täby
eller ibland Hagby tipp. Cyklar ibland denna väg och det är lite dåligt
skyltat i det här området.(nära korsningen mellan enebybergsv och gamla
norrtäljev
Betydligt trevligare än västra Eneby torg.
Bevara alla befintliga villor! Tillåt inte uppköp av villor för att bygga
höghus som på Enebytorg. Bryggares väg kan göras om till en radhuslänga i
engelsk förortstil. Lars Avellan har i en tråd tagit fram goda förslag
Bor vid vårdcentralen
Borde utvecklas - kunde bli bättre - saknar folktandvården
Borde vara ett levande område med restauranger och café, men idag finns
ingenting som lockar förutom Postnord-uthämtning.
Bortglömt, dåligt integrerat i vrigt gatunät, bebyggelsen ansluter dåligt mot
Enebybergsvägen, fr mycket inpedimentsmark, ingen omsorg
Bostadshusen mittemot torget ser väldigt tråkiga ut.
Bostadshusen ser väldigt trist och undermåliga it
Bostadshusen upplever jag kan bli bra med renovering. Bäst ur
miljösynpunkt också! Kontorslokalerna är däremot nedsatta och det verkar
vara några som bor där??
Bott många år i Enebyberg
Bra att det finns VC, tobak, ICA, Apotek, konditori alldeles lagom som det
är.
Bra att se över och förbättra området. Gärna bostäder som inte är högre än
befintliga byggnader. Man behöver se över och bygga ut skolan om det skall
byggas ut mycket. Parkeringsplatser är också viktigt att planera för.
Bra blomsterhandel och färg/verktygsbutik men slitet och i behov av
uppfräschning
Bra folk, bra standard och skön miljö
Bra fungerande verksamheter, men nedgångna bostäder
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Bra med befintliga låga kontors/affärsbyggnader, då denna del av
Enebyberg innehållande gamla villor inte ska skymmas av flervåningshus,
Bra med service med bygghemma. Fint med huset där gamla antikaffären
låg. I övrigt ser området ut so ett industriområde. Tråkigt och fult. Passar ej
in i området i övrigt. Bostadshusen i söder ser förfallna ut
bra med vissa butiker
Bra utbud och nära till allt. Bra parkeringsmöjligheter
Brukar bara passera men har besökt butikerna ett fåtal gånger och uppattar
det som eftersatt och ocharmigt.
Bryggare Bergs väg 2 mot Enebybergsvägen ser värst ut. För övrigt krävs
bara ett litet lyft av ytskikt och upprustning av grönytorna.
Bygg sparsamt! Tänk på att det ska harmoniserad med resten av Enebyberg
( inte med torget)
Bygghemma och blomsterbutiken är bra, i övrigt är det jättetråkigt.
Hyreshusen ser riktigt slitna ut.
Byggnader i förfall, upprustning med "tätare" men mer funktionella
byggnader. Bostäder och verksamheter blandat.
Byggnaderna som står på andra sidan vägen från torget behöver
restaureras/bytas ut. Men i småskalig form.
Byggnationen närmast Enebybergsvägen (lägenhetshusen, affärslokalerna
för bygghemma och även affärslokalerna norrut är risiga och drar ner bilden
av ett villa samhälle. Freda alla villor innanför dessa fastigheter dvs
kvarnängsvägen 20-23, västerängsvägen 31A, 31B, 33, 35 och 41, Bryggare
bergsväg 1, Gamla norrtäljevägen 52 samt Gethagsvägen 28 och 30
Både Eneby Torg och Östra Eneby Torg kan förbättras, vore bra om man
tänker oå em helhet så det inte blir en anskrämlig blandning.
Bättre och mer fridfullt än den västra delen.
Charmigt med inslag av äldre byggnader för industri/företag. Flerbostadshus
i sämre skick
Cykelbanan "försvinner" när man kommer söderifrån - många cyklister som
väljer att gå ut i vägen vid rödlyset = trafikfara.
Dags att bygga, men låga bostäder och mindre verksamheter och butiker.
De gamla flerfamiljshusen nära Enebybergsvägen ser nedslitna och fula ut.
De gamla hyreshusen behöver rustas upp
De gamla hyreshusen och företagshotellet behöver dock åtgärdas.
Villabebyggelsen är mycket bra
De gamla kontors och flerbostadshusen bör ersättas.
De grå hyreshusen och även några andra fastigheter ser trista ut och ger ett
dåligt intryck
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De gråa husen ser riktigt deppiga och trista ut. Jag har nästan aldrig ens gått
över till östra sidan!
De gula gamla villorna ska vara kvar. De gråa hyreshusen och butikerna får
gärna ersättas med snygga låga byggnader. Vill inte ha några höghus.
de kommersiella fastigheterna kring bygghemma samt de två hyreshusen
mitt emot parkeringen på torget ser slitna ut. Men inget på västa sidan av
enebybergsvägen behöver ändras.
De kommersiella lokalerna och kontor behöver fräschas upp alt. ersättas
med bostäder anpassade till omgivande bebyggelse.
De nuvarande husen är i dåligt skick och behöver rustas upp.
De två betonghusen som just nu står mittemot Enebytorg är extremt fula. De
speglar verkligen inte hur området i övrigt ser ut och hur vi boende vill att
området ser ut. De boende i området är dessutom oerhört stökiga och
otrevliga, och stör konstant ordningen i området.
De två flerfamiljshusen och det f d bussföretagskontoret börjar se något
"sunkiga" ut. bl a
De äldre flerfamiljshusen mitt emot torget ser risiga ut
Delar är bra men vissa delar bör tas om hand o ch förbättras.
Delen med gamla industrilokaler kan gärna ersättas med moderna
bostadshus, men planen inbegriper även delar av de fullt renoverade och
fina villorna i villastaden. Detta framgår inte av filmen som istället säger att
"österut tar villastaden vid". Denna vilseledande information bör genast
lyftas fram. Vilken geografisk del är det egentligen kommunen avser att
exploatera?
Delvis outnyttjat område som ger ett lite nedgånget intryck. Lite knölig
trafiksituation.
Den nya bebyggelsen blev ok men på östra sidan ska inre husen vara högre
än tre vå ingar
Den nya bebyggelsen från 2012 är för stor/ hög
Det befintliga är ok, för mycket parkeringsyta. Östra sidan har närheten till
kommunikationer och kommundelscentrum men husen är sunkiga. Inget fel
på verksamheterna jag känner till men det kan absolut bli bättre. Bygger
man flerbostadshus finns det pengar över till att bygga torg, alléer och en
lekplats.
Det behöver rustas mitt emot torget.
Det behöver rustas upp men det är bra att det inte är för mycket bebyggelse
nu.
Det behövs inte ett ytterligare torg.
Det behövs rustas upp
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Det finns ett antal områden som kan förbättras. Det nuvarande Enebyberg
öster är byggt för att serva ett före detta Enebyberg som hade annat innehåll
än dagens. Vägstråken och huvudvägarna var annorlunda dragna, service
enheter var utlagda i bebyggelsen tex biograf, blombutiker mm mm. Idag är
den östra delen av Enebyberg dvs öster om Enebybergsvägen ett
bostadsområde och servicen finns förlagd till Enebytorg och efter
Enebybergsvägens sträckning söderut. Service finns förlagt även tidigt i
Täby, matbutik, bilanöäggningar, bensin stationer mm. Östra Enebytorg, är
därmed en felaktig namnsättning då Enebytorg enbart finns västra sidan och
inte ska sammanblandas med den östra delen. Kuperingen på den östra sidan
med det aktuella plaområdet har en utformning med nivåskillnader på 3-5
våningars höjd vilket kräver husanpassningar vad gäller höjden.
Det finns inget ”Östra Eneby Torg” idag.
Det finns inget ”Östra Eneby torg” och jag vill inte att det blir ett heller. Om
ni planerar butiker öster om Enebybergsbutiken, är det nog klokt att
undersöka underlaget för livskraftiga rörelser som kan hyra lokalerna på
lång sikt.
Det finns inget som heter Östra Eneby torg och det behövs inget torg där
heller. Utveckla hellre det som är Eneby Torg idag som inte alls fungerar
som torg. Det är snarare en parkeringsplats framför Ica ( där man parkerar
precis utanför ingången där det är förbjudet att parkera. Det är tydligen
jobbigt att gå några meter. Torget används inte alls.
Det finns inget som heter östra enebytorg idag.
Det finns inget som heter Östra Enebytorg. Det markerade området är till
stor del ett villaområde och den karaktären bör bestå. De delar inom det
markerade området som inte är villaområde bör inte bli ett torg utan villaeller radhusområde.
Det finns inget Östra Enebytorg idag. Men området närmast
Enenbybergsvägen är misskött och behöver tas om hand om
Det finns inget östra Enebytorg vad jag vet men däremot ett område som
behöver rustas upp på östra sidan av enebybergsbägen.
Det finns inget östra Enebytorg. Men området ni talar om behöver en
uppfräsh
Det finns väl inget torg där???
Det haltar. Men jag tänker samtidigt på befintlig ny bebyggelse.
Parkeringsplatsen utanför husen gör att platsen haltar. Det skulle varit bättre
och trevligare med motsvarande hus som vårdcentralshuset. Nästa enebytorg
måste byggas in smart och kilas in längs vägen så att villabebyggelsen har
kvar sin karaktär. En rad/en länga bred av halvhögre hus är tillräckligt.
Det känns fel att kalla området Östra Eneby torg. Det är inget torg dör!
Det känns inte som området passar in med övrigbebyggelse. Det känns som
ett gammalt industriområde som inte lägre riktigt hänger ihop med övriga
Enebybergs-centrum.
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Det känns oplanerat i jämförelse med Eneby torg som känns fräsch och
genomtänkt och välplanerat. Nästan på gränsen till "sunkigt" då det inte
verkar fått lika mycket kärlek och omvårdnad/renovering.
Det känns otryggt i området mittemot Blomsterbutiken pga att det bor
byggfolk i huset. Ingen bra belysning vid gatan o parkeringen. Vår son blev
överfallen o rånad precis där.
Det känns övergivet
det mesta finns här. Saknar systembolag
Det rosa huset med några verksamheter i mitt emot där gamla antikaffären
låg är väldigt skruttigt. Det huset bryr jag mig inte om, men jag vill absolut
inte att kommunen börjar köpa upp villor mellan Enebytorg och
Västerängsvägen. Det vore under all kritik och det skulle verkligen förstöra
gamla Enebyberg.
Det räcker med att renovera/bygga ntt på Bryggare Bergs väg 9,13
Det ser gammalt och förfallet ut.
Det ser ganska risigt och nedgånget ut.
Det ser lite ”bortglömt” ut
Det ser trist och fallfärdigt ut
Det ser ut som att det inte finns en lan för området. Husen som är där är till
synes där av en slump
Det ser ut som sovjet
Det ser väldigt tråkigt och eftersatt ut
Det utritade området är för stort. Det område som ska exploateras måste
ritas in korrekt och återgå till ursprungligt förslag. Det område som bebyggs
ska inte följa det utritade och det måste vara låga hus som på ett harmoniskt
sätt knyter an till befintlig bebyggelse.
Det viktigaste i området öster om Enebybergsvägen är de två skolorna,
Hagaskolan och Brageskolan. De är centrala för Enebyberg. Området
behöver rustas upp och är omgivet av villor och låga 2-3 våningshus. Torget
finns bara väster om Enebybergsvägen och det enda behovet är att fortsatt
ha passager under vägen från östra till västra sidan. De många små butikerna
har svårt att överleva i konkurrensen med ffa Täby C men även med Mörby
C. Flera butiker i Enebyängen har även de dukat under. Släpp idén med att
lägga till butiker även på östra sidan, det kommer inte fungera.
Det vore trevligt om det blev trevligare än idag, men inte till vuilket pris
som helst. Min önskan är att alla nuvarande villor förblir orörda, som de är
idag, och övrig ny bebyggelse hänger ihop med dessa villor. Dvs. mindre
byggnader för flerfamiljsboende i max tre våningar, liknande de som idag
finns på Slåttervägen.
Det är bra att det är luftigt i området och ej packat med hus
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Det är bra, men att man kunde fräscha upp byggnaderna längs med
Enebybergsvägen. Det ska inte förnyas med fler affärer utan det räcker med
det vi har på Eneby torg. Vi vill inte förtäta området. Vi vill bevara låg
bebyggelsen i området.
Det är bra, men att man kunde fräscha upp byggnaderna längs med
Enebybergsvägen. Det ska inte förnyas med fler affärer utan det räcker med
det vi har på Eneby torg. Vi vill inte förtäta området. Vi vill bevara låg
bebyggelse i området.
Det är en bred blandning av villor, några lägenheter och diverse företag.
Särskilt bebyggelsen som inhyser företag känns inte inbjudande och det är
ingen arkitektorisk sammanhållning.
Det är en del av Enebyberg som jag bara passerar. Sedan antikaffären
försvann finns inte mycket som lockar.
Det är hus som inte är omhändertagna, sjabbigt.
Det är idag ödsliga hus
Det är inte "Östra Enebytorg" som är utmaningen utan Enebybergsvägen.
Den skär rätt igenom Enebyberg och delar området.
det är inte supermysigt, men det som ni kallar västra eneby torg är ju
skräcken, knappt några träd, som en stor stenöken. så oavsett om inget görs
på östra sidan kommer det vara bättre än den hemska västra sidan
Det är ju inget torg utan bostäder och företag, t.ex. blomaffär (som inte
nämns i filmen!).
Det är ju inte en del av något torg idag. Den verksamhet som finns är bra,
men det är ju långt ifrån moderna ändamålsenliga likaler. Marken förefaller
inte heller vara effektivt utnyttjad. MEN, det är trivsamt, vilket den nya
bebyggelsen vid västra Eneby Torg definitivt inte är.
Det är lagom bebyggt och bör definitivt inte ändras till fler eller större
flerfamiljshus
Det är lite nedgånget. Det är inget torg, så borde kanske kallas för något
annat. Det är väl det vi skall diskutera här.
Det är lite tråkigt med de rosa kontorshusen som är övergivna och håller på
att förfalla
Det är närmast del i ett litet villakvarter
Det är trist och ser nedgånget ut.
Det är tråkigt med industrilokaler, de bostadshus om inkluderas i markerat
område bör ej röras.
Dom två bostadshusen mittemot Enebytorg ska rivas tycker jag ska jag och
ersättas av nya trevåningshus.
Dålig framkomlighet
Dålig personal på ICA förutom chefen

DANDERYDS KOMMUN

8 (97)
Datum

Diarienummer

2021-05-03

KS2020/0326

Dålig trafiksituation med flera trafikljus och dåligt flöde.
Dåligt med framkomligheten
Dåligt underhållet, tråkigt, eftersatt, öde, outnyttjad yta
Dåligt upplyst och lite skumt
Dåligt utbud affärer, ful arkitektur
Dåligt utnyttjande av marken, tråkig arkitektur.
Eftersatt
Eftersatt och förfulat.
Eftersatt, nedgånget, särskilt illa jämfört med det lyckade västra Eneby torg.
En av Enebybergs tråkigaste områden. Enda byggnad med någon kvalitet är
väl fd SLO:s kontor. Den kan antingen bevaras eller byggas om eller
ersättas med en ny byggnad. Andra byggnader i området saknar med ett
undantag kvaliteter och kan rivas. Undantaget är fd konsum, som ritades av
KF:s arkitektkontor och är tidstypisk. Men Östra Eneby Torg skall inte var
ett Skansen i miniatyr och byggnaden bör offras för att skapa en större
enhetlighet.
En central del av Enebyberg borde kunna nyttjas bättre
En del risiga kommersiella byggnader som bör rustas, alt bebyggas med
villor eller townhouses.
En naturlig del av villasamhället
En trafiklösning som inte fungerar. Går ej att köra om bussar som står på
hållplatser och då det ej är trafik flyter det ändå långsamt pga felställda
rödljus
En tråkig del av Enebyberg som inte utvecklats på grund av avsaknad av
långsiktig plan. Positivt men ny detaljplan.
En uppfräschning av befintliga byggnader skulle göra området trevligare,
gärna med lite mer grönt som växter/träd.
Eneby Torg är förstört efter att det mesta revs och det blev högre byggnader
som inte alls passar in. Det är en katastrof för bygden. Uppskattar att det
området däremot är tämligen bevarad och har kvar sin charm.
Enebytorg blev ju jättebra vid ombyggnaden. Det här området känns lite
slängt åt sitt öde och inte inbjudande.
Enebytorg känns helt förfallet och oplanerat
Enebytorgsidan är bra, men på andra sidan vägen är det lite lite ofärdigt, och
behöver en upp-putsning, så som ni tänkt.
Estetiskt hemskt med ett par gamla, fula byggnader
Ett flertal byggnader
Ett flertal fula byggnader

DANDERYDS KOMMUN

9 (97)
Datum

Diarienummer

2021-05-03

KS2020/0326

Ett luftigt och generöst stråk ner mot västra Enebytorg
Ett område som skulle kunna nyttjas bättre med fler bostäder och fler
restauranger, caféer och annat som gör ytan till ett levande yta där
människor kan få en naturlig mötesplats ä.
Ett socialt och utmärkt fungerande torg som dock omges av lite tråkiga
byggnader runt Bryggare bergs väg. Trots att jag har bott i Enebyberg hela
mitt liv, vet jag knappt vad det stora tegelhuset bedriver för verksamhet eller
om byggnaden ens används...
Ett tråkigt område med utvecklingsmöjlighet och några trevliga
verksamheter.
Extrem
Fastigheterna mitt emot Enebytorg är i uruselt skick och inte värdiga att
representera Danderyds kommun med ”ansiktet” ut mot Enebybergsvägen.
Fina villor ner mot Västerängsvägen, men mot Enebybergsvägen och
Bryggare Bergsväg två flerfamiljshus och industrilokaler med eftersatt
underhåll.
Fina villor som måste få vara kvar. Övrigt område känns slitet/nergånget.
Finns absolut möjligheter till att utveckla området med fler bostadsrätter och
verksamheter samt service som vi idag saknar i Enebyberg
Finns inget att uppleva
Finns inget torg där i dag, konstig fråga!
Finns inget Östra Enebytorg men däremot Östra Enebyberg
Finns ju inte.
Finns utvecklingspotential
Fint med villorna men de två flerfamiljshusen & kontorshusen behöver en
uppfräschning
Flera av de äldre byggnaderna mot Enebybergsvägen är slitna, passar inte in
i området och fyller ingen bra funktion. Anmärkningsvärt att de har fått
finnas kvar så länge.
Flera gamla och fula hus
Flerbostadshusen ser nedgångna ut, annars egentligen inte något fel med
området. Förstår samtidigt att området är lämpligt för utveckling.
Flerfamiljshus i dåligt skick
Flerfamiljshusen ser ut att behöva renoveras, tråkig syn.
Flerfamiljshusen vid Enebybergsvägen behöver rustas upp.
Flerfamiljshusen vid Enebybergsvägen ser anskrämliga ut.
Framkomlighet för bussen är förstörd. Går inte att åka buss till Mörby.
Framkomligheten för bilarna kunde
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Framkomligheten på vägen är för dålig, vad är tanken.
Frågan är svår att besvara då det först konstateras att området inte har en
geografisk definition och sedan frågas det om området......
Ful bebyggelse
Ful bebyggelse, inga användbara verksamheter, tex restaurang och café
Ful skräpbebyggelse
Fula byggnader med kraftigt eftersatt underhåll.
Fula hus mittemot Enebytorg.
Fula, slitna hus & industrilokaler
Fulla hus, skräpigt och ingen plats man besöker om man inte ska till
Trädgårdsfirman.
Fult och dåligt utnyttjad mark.
Fult och ser sjabbigt ut.
Fult och slitet !
Fult och tråkigt område
Fult, skräpigt. Oplanerat. Tillför inget.
För få parkeringsplatser och dessutom ska parkering vara gratis!För många
rödljus som hindrar trafiken. Flytta skolor och annan verksamhet och ta bort
30 och 40. Bredda vägen för ökad framkomlighet med bil!!!!!! Bredda och
höj fartgränsen till 70. Vi som bor i området vill faktiskt kunna lämna
hemmet och kunna komma hem utan hinder, blickeringar och
hastighetsbegränsningar. Pensionera det skrynkliga gamla monumentet som
kallar sig ”Enebybergsmoderaterna”. Den mannen är en samhällsfara och
och extremt självcentrerad. Bryr sig bara om sig själv och ingen annan.
För få parkeringsplatser, trafikljusen borde känna av biltrafiken och inte lysa
rött så ofta, bilar står ofta stilla utan att det är andra bilar. Det är inte
miljövänligt och inte så bra för ljudnivån, bättre att de får ha grönt och
passera
För lite folkliv och för mycket bilparkeringar
För lite grönska, mkt parkering
För mycket asfalt och betong saknar grönska och en vacker plats. För lite
omsorg avseende trivsel har beaktats vid dess utformning. Inte en enda
gräsplätt, stor parkeringsplats
Förfallna hyreshus, gamla kontorshus, rörig stadsplan, närhet till mycket
trafik
Förlegat och förfallet sedan länge
Förslummat, skräpigt och otrivsamt
Förstår inte frågan, det finns inget som heter östra Enebytorg
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gamla byggnader i området och industridelen som Telia har är byggnader
som behöver renoveras upp.
Gamla husen är risiga
Gamla lokaler som behöver renoveras.
Gamla risiga byggnader, ser ut som en soptipp
Gamla risiga hyreshus längs Enebybergsvägen
Gamla ruttna hus
Gamla, dåligt underhållna hus som inte passar in. Telestation som inte
behövs.
Gammal tråkig, omodern bebyggelse direkt öster om Enebybergsvägen,
konstlad genomfart med tre gatljus på 100m vägsträcka
Gammalt och i behov av en uppfräschning
Gammalt och i behov av uppfräschning
Gammalt och slitet.
Gammalt,slitet,fult
Ganska fult och trist, men bra att det finns livsmedelsbutik, tobaksaffär och
vårdcentreal.
Ganska förfallet kring
Ganska intetsägande, skulle vara trevligt med några fina villor där.
Alternativt att man rustar upp byggnaderna
Ganska tråkigt men, det stör inte. Vi saknar inte fler affärer på torget. Vi har
mycket bra utbud av det man behöver nära på Västra Enebytorg. Vi ligger
så nära Täby Centrum och Enebyängen att det inte behövs mer. Behöver vi
något är det bostäder och dessa måste passa in i detta mysiga villasamhälle,
som ligger på östra sidan av vägen. Några av de befintliga husen kan
definitivt rivas och ersättas av andra bostadshus. Viktigt är att ta hänsyn till
att en stor del av östra sidan är en kulle som motsvarar flera våningar. De
vita radhusen på Ålstensgatan i Bromma har en stil som skulle kunna passa
fint här. Vi oroas av att det inramade området för östra Enebytorg går hela
vägen till Västerängsvägen och Gethagsvägen. Där ligger idag 14 villor. De
kan ju inte räknas in?!
Generellt nedgången bebyggelse med oklart användningsområde
Generellt trist med parkeringsytorna mycket asfalt och lite grönska. Trist att
promenera och snedda över parkeringsplatser
Gillar Husqvarna-butiken, men området närmast Enebygergsvägen behöver
fräschas upp. De gamla hyresbostäderna samt det rosa huset.
God potential att vidareutveckla med fler sociala ytor typ uteserveringar.
går att förbättra och göra trevligare
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Går inte att markera på kartan, men mitt emot centrum ser illa ut och borde
förnyas
Går inte att utläsa vad högsta betyget avser - befintliga byggnader är typiska
för en epok och borde kunna rustas upp istället för att ersättas.nader i
mindre gott skick (vad man ka
Gäller bara öster om Enebybergsvägen, väster om är bra
Handelsområdet på västra sidan har fått en trevlig struktur men östra delen
ser outnyttjad ut för ett så bra läge. Finns möjlighet att förädla och skapa
mer plats för verksamhet för närområde (restauranger, tandläkare, frisör,
annan service samt mer lägenheter. OBS att viktigt att göra genom och
tillfart från alla håll mer tillgänglig. Både Danderyd och Täby har många
bilburna. Att smalna av vägen göra trafikljus skapar bara köer och avgaser.
Tänk om gräv ner väg och bygg bostäder på väg istället.
Handlar på bygghemma och Marias blommor
Har aldrig funderat över detta - det har sett likadant ut under alla 47 år jag
bott här.
Har ingen åsikt, vet inte vilken verksamhet som pågår i den delen av
Enebyberg
Har inte ägnat det så mkt fokus, då jag mest utforskat västra delen.
Har stått i limbo några år så något behöver göras. Flerfamilshusen längs
Enebybergsvägen har sett fallfärdiga ut nu i ett kvartssekel.
Hela enebybergsvägen är ett skämt. Ni bygger busstationer som man inte
kan köra förbi och rödljusen vid enebytorg är en stor katastrof de med.
Hela området behöver förändras.
helt ok själva centrumdelen/torget fungerar bra
Hur upplever du området?
Husen ser nergångna ut
Husen skullemå bra av omsorg men det var ingen katastrof innan Antikaffär
och frisör flyttade. Skulle eg räcka att göra något bättre av det rosa
kontorshuset och rusta upp de bruna hyreshusen.
Huset ovanför busshållplatsen har varit bebott av skumma människor som
har hållit på med vapen och alkohol öppet.
Husområde stil med mycket grönska måste behållas.
hyreshusen har eftersatt underhåll
Hyreshusen ser dåligt underhållna ut men annars fint.
Höjden på bostäderna är bra, ska byggas med liknande för att smälta in i den
nuvarande miljön i Enebyberg
I behöv av uppfräschning
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I dagsläget läses området på östra sidan Enebybergsvägen inte in som en del
av Eneby torg. Det är snarare bara en slags övergång till bostadsområdet.
Området "flyter ut" lite i kanterna. Lite som en mellanzon mellan offentligt
och halvprivat. De två flerbostadshusen har fina detaljer (många
originaldetaljer bevarade) men är i behov av upprustning.
Idag är det inte fint men heller inget problem och inget akut som måste
göras. Det är inte bråttom och det viktigaste är att tiden finns i att landa i ett
bra förslag som hänger ihop med området nu, men också om 10 eller 30 år.
Ingen entreprenör ska ha möjlighet att påskynda ärendet pga ekonomiska
intressen, det viktigaste är att anpassa till vad invånarna i Enebynerg vill
långsiktigt.
Industrilokaler drar ner intrycket. Se schavigt ut. De äldre flerbostadshusen
behöver rustas upp om de ska vara kvar.
Inga villor bör omfattas. Alla villor bör vara kvar.
Inget särskilt händer här
Innehållet tillför väldigt lite till centrum i dag. Gångvägarna till skolan
mindre lyckade genom området. Cykelvägen ”bryts” tydligt av området.
Inom planeringsområdet finns äldre, sliten bebyggelse som är aktuell för
förnyelse tex Gamla busskontoret, Antikvitetsaffären med intilliggande
garage samt de två fastigheterna längs Bryggare Bergs väg. vad som bör
observeras är de stora skillnaderna i nivåer 3 - 5 våningar Eneby Torg är
tillräckligt utbyggt och kräver fler kunder än konkurrenter
Inte anpassat till vår tid
Inte fel med förutsättningar för mindre verksamheter (ev boende) som
kanske inte kan betala en så hög hyra.
Jag det är lite ödsligt område, men vill samtidigt inte att det ska byggas för
mycket utan behålla villa/småhus känslan
jag ser inget negativt med äldre bebyggelse.
Jag stör mig inte på området idag men det är klart att det finns potential att
rusta upp lite då många av fastigheterna är äldre. Jag hade dock varit varsam
med vilka "designparametrar" man går in med. Det är stor skillnad på att
förutsätta att man ska expandera torget i motsats till att expandera
villaområdet som för närvarande finns på östrasidan. Och bara arbetsnamnet
antyder att man gått händelsen i förväg. Det är framför allt Rödbetan 1 och
Snödroppen 10-12 som behöver åtgärder
Jag syftar på det område Med lokaler/företag som ligger vid
Enebybergsvägen, inte villatomterna bakom dessa.
Jag tycker de gamla låga villor är fina, men det finns stor
förbättringspotential
Jag tycker det vore bättre att prata om området som "öster om Eneby Torg"
då det idag inte är en del av torget.
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Jag tycker det är fel att benämna det östra eneby torg. Det är inget torg. Det
bör heller aldrig bli ett torg.
Jag tycker husen ser slitna ut. Bygghemma butiken verkar uppskattad
Jag tänker framförallt på hur tillgänglig centrum är, exempelvis är det stora
problem att ta sig dit på morgonen pga. Trafikljusen som skapar en propp
precis här.
Jag uppfattar inte att östra enebytorg är ett begrepp. Finns ett behov av ett
östra enebytorg?
Just nu en intetsägande plats som ser risig ut samtidigt som det är skönt med
luftigheten
Just nu förfallet eftersom området är uppköpt av olika byggbolag som har
velat riva allt och bygga nytt. Tom villor uppköpta.
Just nu uppfyller inte platsen kriteriet för ett "torg" – en plats som borde
vara omgiven av 3-4 sidor med olika typer av serviceverksamhet i
bottenplanet på husen..
Kallt, trist med fula lådliknande byggnader
kalt, mest sten, få växter
kan naturligtvis förbättras men inte gm en exploatering på bekostnad av vår
gröna närmiljö, villastaden och småskaligheten. Vi har valt att bo i
Enebybergs gröna villakvarter och önskar INTE en exploatering och
förtätning a la Täby. Enebyberg är redan väldigt bebyggt.
Kan renoveras men annars bra, lugnt och bra.
Kartfunktionen fungerar inte!!!
Katastrofal framkomlighet förbi med alla osynkade trafikljus.
Klart läge för uppfräschning, men i invånarnas intresse, INTE
byggbolagens!!
Knarkarområde
Konstigt planerat med parkering långt ifrån affärerna. Parkeringen gör
miljön tråkig och grå. Östra sidan av enebybergsvägen är ruffig, otrygg.
kontorshus i dåligt skick , även de två bostadshusen
Känns förfallet
Känns lite livlöst och tråkigt. Flera av byggnaderna längs med
enebybergsvägens östra sida är rätt fula.
Känns otryggt, verkar som det bor folk i kontorsbyggnader olovligt.
Lite blåsigt och kunde vara finare
Lite fula/nedgångna hus.
Lite för högt, lite för lite grönområden, inte riktigt levande
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Lite för mkt parkeringsöken och lite dött. Behövs mer bostäder och
verksamheter.
Lite förfallet
Lite lite grönt, mycket trafik. Bra service.
Lite nedgånget, gammalt
Lite oanvänt på något sätt
Lite slitet och försummat
Lite slitna hus.
Lite trist idag
Lite tråkigt med höghus och stor parkeringsplats
Lite tråkigt.
Lite tråkigt. Kunde vara mer av en mötespunkt. Mysigare.
Litet halvskumt att gå uppför till Kvarnängsvägen från busshållplatsen när
det är mörkt. Har hört om rån där med. Själv tar jag en omväg över torget
om det är sent.
Litet uppfräschning skulle inte skada. Litet ursprunglig enebybergskaraktär
som är värd att bevara.
Lugnt stillsamt tråkigt fult
Lugnt, fridfullt, tomt sedan antikaffären stängde. Finns mycket som kan
fixas där och i gamla garaget.
Lungt villaområde
Lägenhetshusen ser väldigt nergångna ut och industriområdet får mig att
som ung kvinna känna ett smått obehag att gå igenom sena kvällar.
Man skulle kunna riva hyreshusen och gamla Konsum och ersätta med
några radhus
Markeringarna gäller hyreshusen, samt verksamhetshusen
Med Östra enebyberg syftar jag nu enbart på den delen mittemot centrumet.
Inte villakvarteren. De är fantastiska.
Menar ni nuvarande torg eller den bebyggelse som planeras ersättas med
nya byggnader?
Mer grönområde!
Mer parkering än torg
Mer villor i området, låt de villor vara och ändra de små
näringsverksamheterna till typ parhus.
Mindre industri som inte känns trevligt
Mkt tråkig bebyggelse, möjligen med undantag för kontorshuset vid Gamla
Norrtäljevägen. Allt annat kan rivas.
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Mkt trång parkering och illa hanterat bygge av hela Enebytorg. Kan inte
vara rimligt att de var och varannan vecka står byggen vägen och förstör
stadsbilden. Arcona måste vara norra Europas sämsta byggare.
Mycket dåligt men markören vill inte röra sig
Mycket nedgånget pga att de uppköpta tomterna bara står och väntar på att
bebyggas. Kommunens ägarandel (fd Konsum och nuvarande rörelse inom
trädgård, är en katastrof. Även de andra tomterna är numera sorgliga
upplagsplatser för bygg- och trädgårdsavfall.
Mycket parkeringsplats, lite gemenskapsytor, låsta innergårdar
Mycket slitet
Mycket slitet
Mycket trafik
Mycket yta som ej använda, hade gärna sett någon mer resturang i
Många hus som är i väldigt dåligt skick och ger ett dåligt helhetsintryck
över hela området
Märkligt att så fort som en entreprenör köper in mark så är det fritt fram för
förtätning. Behåll de tomter, som är villatomter, med samma
exploateringsgrad som nu. De flesta i området är privatägda. Rusta upp de
förfallna husen i entreprenörens ägo, de som är villatomter som villatomter
med samma exploateringsgrad som tidigare. Den kommersiella byggnaden i
nordvästra hörnet kan med fördel göras om till lägenheter. Bevara och
förstärk villakaraktären.
Möjligen har brf. för stort ansvar för skötsel av allm. områden. Deras
ansvar bör begränsas till bostadsdelarna.
Möjligt mer grönområden
Mörkt och nergånget, obehagligt att gå på kvällen
Nedgånget
Nedgånget och ett område som man inte nyttjar.
Nedgånget och trots sin närhet känns det lite otillgängligt
Nedgånget, behöver en rejäl uppfräschning. Har blivit eftersatt i väntan på
besked.
Nedgånget, saknar stråk för promenad och njutbar utemiljö,
Nedgånget!
Nedgångna bostadshus
nedgångna byggnader, affärslokaler av typ som ej efterfrågas
Nedgångna fastigheter med "industrikänsla", dåligt utnyttjande av marken.
Nergånget
Nergånget

DANDERYDS KOMMUN

17 (97)
Datum

Diarienummer

2021-05-03

KS2020/0326

Nergånget för inte ihop flerbostadshus med villa området en effekt av det
gamla bussgaraget
Nergånget och slitet. Tråkig miljö.
Nergånget, slitet och grått.
Nerslitet och dåligt utnyttjat
Ni kallar det för Östra Eneby Torg och det finns inget som heter så. Vi som
bor i området kallar det snarare Östra Enebyn eftersom vi trivs i bymiljön.
Området behöver rustas upp men trafiksituationen på Enebybergsvägen med
trafik från Täby är redan för mycket. Med ytterligare ett stort antal
lägenheter med barn och bilar blir det ohållbart. Täby bygger just nu andra
bostadsområden längs Täbyvägen. Alla bilar och bussar och cyklar och barn
kommer belasta Enebybergsvägen.
Nuvarande byggnader underhålls ej pga förväntad rivning
Något omodernt
Några otroligt fula och äldre gråa hyresrättshus på östra sidan Enebytorg
som behöver restaureras eller fräschas upp
OBS,OBS! Detta svar ersätter det svar jag skickade in igår, dvs den 16/3 Ca
kl 1400..
OK, lite dåligt planerat med rödljusen. Kan göras trivsammare
Omodernt. Alltför konservativ struktur.
Området går att utveckla
Området har potential att bli bättre, ser nedslitet ut och stor kontrast mot
andra sidan
Området håller mycket låg estetisk nivå, och drar ned upplevelsen.
Området idag är mycket nedgånget och eftersatt i underhåll av de nya
fastighetsägarna.
Området kan klart förbättras. Befintliga byggnader börjar att förfalla.
Området kan nyttjas bättre och göras tryggare med mer bebyggelse.
Området kring Byggare Bergsväg och Kvarnängsvägen behöver rustas upp.
Hyreshusen (?) mot Enebybergsvägen ser fallfärdiga ut.
Området känns ganska slitet och inte alls estetiskt tilltalande.
Området känns nedgånget - framförallt Rödbetan 1 och Snödroppen 10-12.
Området känns nedgånget och är separerat från de rörelsemönster som
Enebybergare har
Området ni visar är för stort - det område jag anser är dåligt är de gamla
flerfamiljshusen längs Enebybergsvägen, det kontorshusen, gamla
antikbodshuset. Där borde fokus för planarbetet ligga.
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Området Närmast Enebybergsvägen kan förnyas med låg bebyggelse som
motsvarar karaktären av bebyggelsen runt Eneby torg. Däremot ska alla
villor och villatomter få vara kvar. Enebyberg är, och ska förbli, en
trädgårdsstad. Detta är även svar på fråga två.
Området präglas idag framför allt av villabebyggelse. Närmast
Enebybergsvägen finns ett fåtal verksamheter vars byggnader länge befunnit
sig i skuggan av ett kommande beslut om området. Det är därför naturligt att
ägare tvekat att investera i dessa byggnader. De är därför i viss mån i behov
av upprustning. Detta är alltså ett resultat av kommunens planer. Däremot
finns ingen - inget - behov av att östra Enebytorg ska stödja eller
komplettera västra Enebytorg, som felaktigt påstås i den informationsfilm
som Danderyds kommun har skapat. Östra Enebytorg, och det område som
medborgardialogen gäller, är alltså INTE något som behöver eller ska
anpassas till västra Enebytorg. Tvärtom. Det ska bevaras som den del av
villaområdet det idag är. I den tendentiösa enkät som medborgare kan fylla i
(denna) kan man ange platser som kan förbättras. Man kan inte ange platser
som ska bevaras. Det är alltså en undersökning med slagsida, som alltså inte
kan väntas ge en neutral bild av medborgarnas vilja.
Området som berörs i denna undersökning är en skam. Husen ser ut som ett
övergivet samhälle i Norrland.
Området är idag försummat och lite karaktärslöst. De putsade
flerfamiljshusen längs med Enebybergsvägen har inte underhållits. Jag
uppskattar att det finns verksamheter i området.
Området är inte särkskillt lockande, utan mest tråkigt att gå förbi men den
lilla blomsterbutiken är väldigt gullig.
Området är klart bättre än västra området med sina höghus och
stadskaraktär. Östra området är med låga villor och öppna ytor.
området är slitet och eftersatt och behöver ses över.
Området är trist, men inte störande - det vore positivt om området
utvecklades, men om så sker är det viktigt att området inte blir överbebyggt
utan går i linje med intilliggande områden. Detta skulle kunna användas för
villa- eller kedjehusbebyggelse, men får inte bli ett höghusområde.
Området öster om Enebybergsvägen förfaller i vänta på nya planer för
området. De västra delarna av nuvarande EnebyTorg (som kartan täcker)
behöver bli annat än parkeringsyta.
Området öster om Enebybergsvägen är intetsägande, särskilt det som ligger
närmast Enebybergsvägen
Områdets byggnader passar inte in. Dåligt underhållna hus och företagshus
som borde bort. Telestationen är stor och borde kunna ersättas av en
mindre…om det behövs någon alls.
Omöjligt att svara på då ytan inte är klart definierad. Vissa delar av det
markerade området upplevs behöva rustas upp rejält emedan andra delar är
fina villaområden som gärna ska vara kvar som de är.
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Orenoverat
Otillgängligt
Otroligt fult
Otroligt fult och hänger inte ihop med andra delen av torget
Otydlighet i hur vägarna går, inget tydligt flöde för biltrafik. Generellt
tycker jag att trafik ska ledas in och ut effektivt ur ett bostadsområde. Nu
känns det som ett område mittemellan industri, kommersiella lokaler och
bostäder med en trafikerad led i ena änden.
Outnyttjad mark och hus i ganska dåligt skick (på utsidan i vart fall)
Outnyttjad mark, eftersatt underhåll på fastigheterna
Outnyttjat område till största del.
outvecklat industriområde som inte passar in i stadsbilden
Parkeringen ingår i Släden4/Brf Enebytorg på västra sidan , ingår inte in
kommunens åtagande fn
Parkeringsplats enebytorg är för stor o ful. Fula hus mittemot
vårdcentral/busshållsplats.
Positivt att begyggelsen är Max 2 våningar, negativt att det är gamla
industrilokaler istället för villor som på angränsande tomter
På bilden har ni ringat in många fler hus än de som ingick sist i dialogen vilket gör att jag ställer mig frågan - de fastigheterna ska väl ingå i den här
förändringen!?? Generellt så anser jag att området behöver rustas upp och
har tyckt det sedan jag var liten (har vuxit upp i Danderyd och är 46 år).
Husen som ligger längst vägen har för mycket industrikaraktär och är för
stora. Lägre bebyggelse som är mer anpassad till villaområdet bör finnas
där. Obs, att andra sidan av Enebybergsvägen är inte en del av torget - det är
en del av villabebyggelsen och bör utformas så framöver också, men absolut
rustas upp. Denna insikten bör kommunen ha vid utvecklingen av planerna torget är på andra sidan och vi behöver inte ett till eller utökat torg i
Enebyberg!
På den östra sidan om vägen ser det tråkigt ut, förfallna hyreshus osv.
Mycket genomfartstrafik.
Påvert utbud
Relativt tråkigt, grått och hårt
Risigt
Risigt, behöver göras något. Men arbetsplatserna bör ju i möjligaste mån
vara kvar på något sätt.
riv det som finns och bygg t ex stadsradhus
Riv kontors-och hyreshus
Rivningsfärdiga hus
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Ruffigt
Ruffigt och slitet
Ruffigt, mörkt med potential att göra ngt bra och trivsamt
Ruffigt, oanvänt
Råddigt
Rätt menlös och ful bebyggelse mot enebybergsvägen men bakom är det
trevliga villor
Rätt storlek på fastigheter men tragisk design
Saknar liv, grönska och intressanta butiker/matställen. Slitet och förfallet.
Bedrövligt
Saknar utbud av bra restauranger/krogar
Ser förfallet ut längs med Enebybergsvägen. Ingen positiv bild av
Enebyberg
Ser gärna att de gamla hyreshusen och företagsbyggnaden fräschas upp
Ser inte östra och västra delen som separata delar utan man behöver titta på
helheten. Minns hur det var på 80- och 90-talet och området har redan
utvecklats. Allt har inte blivit bättre, bla gamla mataffären var snäppet bättre
än det som finns där idag. Men nu finns det apotek, vårdcentral, mataffär,
postombud, bibliotek, förskola, restauranger och tom en frisör. Vet inte vad
mer som behövs. Trafiken på Enebybergsvägen är redan jobbig.
Ser lite ruffigt och eftersatt ut.
Ser lite trist ut!
Ser lite tråkigt ut, grått och trist
Ser risigt ut
Ser risigt ut
Ser rätt trist ut
Ser rätt trist ut med hyreshusen och olika ”fabrikslokaler” om man jämför
med torget.
Ser sunkigt och nedgånget ut
Ser trist och bedagat ut. En plats man inte vill stanna på, utan bara gå
igenom.
Ser verksamheter med lokaler som behöver snyggas till och bostäder som
behöver rustas upp.
Sjabbigt och bortglömt
Själva området som är icke bostäder kan rustas upp/förnyas. Känns idag
som ett övergivet område.
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Själva torget är väldigt tråkigt (fult o kall känsla) iom att det bara är
stenplattor. Här hade det varit mycket trevligare om det fanns grönska,
kanske en fontän o bänkar runt om. Då skulle nog folk sitta där mer o torget
kännas mer levande. Utbudet av restauranger är dåligt och de två som finns
är mkt dåliga. Bra att det finns apotek, mataffär, bibliotek o bageri!
Skräpigt
Skräpigt och nedgånget
Skräpigt, fula hus och allt kan bara bli bättre
Slitet
Slitet
Slitet
Slitet i väntan på att beslut tas om vad som ska byggas
slitet men bra mht höjd och byggnader. Underhåll men behålla exteriören av
befintliga flerbostadshus skulle förbättra stort.
Slitet och får gärna fräschas upp, men i harmoni med omgivande
bebyggelse.
Slitet och nedgånget, känns otrygt
Slitet och nergånget.
Slitet och otryckt
Slitet och sunkigt. Skulle bara bra med uppfräschning av området
Slitet och trist utan samband med västra delen
Slitet tråkigt och mörkt
Slitet, grått och nedgånget
Slitet, nedgånget
Slitet, passar inte in i omgivningen, borde vara villor där.
Slitet, varken trädgårdsstad eller (små)stadsmiljö, dåliga förbindelser för
gående -- i synnerhet barn -- och cyklister
Slitna hus längs vägen
Slitna hyreskasern där människor bor till höga hyror i lägenheter med
undermånlig standard
Slumområde trist industriområde
Stor utvecklingspotential att tillföra service, restauranger mm.
Stora vägen är lite läskig och osäker. Ibland fungerar inte rödljusen.
Stort behov av förnyelse
Sunkig bebyggelse, ser bedagat ut.
Sunkigt

DANDERYDS KOMMUN

22 (97)
Datum

Diarienummer

2021-05-03

KS2020/0326

Svaret avser de kommersiella fastigheterna inkl flerbostadshusen.
Svår framkomlighet, saknas bussficka
Svårt att få överblick. Inget område som jag använder eller passerar.
Så sunkigt och eftersatt!
sämst
Till att börja med vill jag vända mig mot att kalla området för östra Eneby
torg. Jag bor i villa i kvarteret och ser området primärt som ett villakvarter
snarare än ett torg. Området är eftersatt och har en industriell prägel. Det
borde anpassas bättre till villatomterna och primärt erbjuda attraktivt och
småskaligt grönt boende. Möjligtvis med någon form av service längs med
enebybergsvägen.
tillräckligt med utbúd. jag saknar inget.
Tomt, oattraktiv, opersonligt
Torget har en mycket trevlig atmosfär och erbjuder service inom många
nödvändiga områden.
Torget som finns nu är ocharmigt, tråkigt och en riktigt besvikelse. Förra
torget som fanns kändes mer mysigt och som ett torg ska göra utan trafik.
Torget är fult
Torget är trevligt men området på andra sidan Enebybergsvägen ser
anskränligt ut och behöver rustas upp.
Trafik. För mkt rödljus.Hinder/vägbulor, buss som blockerar trafik överallt
Trafiken kring enebybergsvägen är katastrof. Ytterligare idrottsanläggningar
behövs.
Trafikkaos
Trafikkaos. För många trafikljus och svår framkomlighet.
Trafiksituationen är horribel. De osynkade rödljusen, som är inställda för att
försvåra framkomligheten åt båda hållen, är en styggelse. Detsamma gäller
de borttagna bussfickorna. Även cykelbanorna förbi torget är dåliga där man
måste korsa täbyvägen.
Trafiksituationen är usel. I och med att trafikljusen inte är synkade står
bilarna och spyr ut avgaser vid varje vinter. Värst är det på vintern när det är
kallr. Jag brukar cykla på cykelbanan bredvid Täbyvägen och ser
mängderna av avgaser från de som står och väntar vid rödlysena. Sen är det
trångt vid parkeringen vid torget när man ska svänga höger eller vänster in
på parkeringarna från avtagsvägen. Dessutom tar det en evighet de gånger
man behöver åka buss i rusningstrafik.
Trevligt litet torg med bageri, livsmedelsbutik, indisk restaurang och
välsorterad tobaksaffär, som vi i Täby också frekvent besöker
Trevligt med låg bebyggelse. Mer träd och park kan förbättra
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Trevligt med låga hus
Trevligt och inbjudande. Men framkomligheten är usel - vill man verkligen
ha alla bilar som står still och köar? Varken bra för de som bor, de som
passerar eller miljön. Säkerställ ett smidigt flyt genom eneby torg och
uppmuntra till genomfart för mera liv på torg och näringsliv.
Trevligt torg med bra butiker, lite otydligt avseende parkeringen,
skyltningen inte glasklar
Trevligt torg men trafiksituationen är förskräcklig
Trist
Trist bebyggelse, både bostadshusen och andra lokalerna. Det finns ett par
små butiker men det skulle vara bra med fler så att EnebyTorg blir en mera
levande småstadsaktig miljö.
Trist bebyggelse, känsla av försummat område med
industri/kontorsbebyggelse.
Trist men bättre än en slltför stor exploatering
Trist och fult
Trist och illa underhållet eftersom alla vet att det ska rivas
Trist och ointressant
Trist och slitet
Trist och slitet.
Trist, deprimerande pga eftersatt underhåll mm
Trist, nergånget. är i princip aldrig där.
Trist. Besöker det inte pga lite av ett dött område. Otryggt
Trista 40-talshus. Slitna verksamhetsbyggnader.
Trista byggnader!
Trista grå hus
Trista hyreshus
Tråkig bebyggelse
Tråkig bebyggelse, ramar inte in torget
Tråkiga byggnader
Tråkiga kontorslokaler och bostadshus som ser för bedrövliga ut
Tråkiga, dåligt underhållna fastigheter.
Tråkigaste delen av enebyberg
Tråkigt
Tråkigt
Tråkigt
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Tråkigt
Tråkigt
Tråkigt
Tråkigt
Tråkigt och fult
Tråkigt och fult
Tråkigt och mörkt
Tråkigt och oinbjudande!
Tråkigt och öde, en glömd plats man passerar med ögonen åt andra hållet.
tråkigt område som behöver utvecklas. Kanske med fler villatomter. Någon
förtätning behövs inte då det sker närheten vid Roslags Näsby.
Tråkigt område, läskigt
Tråkigt plats , inte misigt och ingenstans jag vill stannar länge
Tråkigt, blåsig parkeringsplats. För höga hus
Tråkigt, slitet och fult.
Tråkigt, sterilt, fuskbygge, ogenomtänkt, litet utbud, simpelt. Inte
välkomnande
tråkigt, trist
Tråkigt. Ej i balans med västra delen.
Tråkigt. Men småverksamheterna, tex blomaffär, trädgårdsmaskinsbutik
mm skänker ”själ” till området. Viktigt att skapa förutsättningar för
verksamheter med historia och förankring i Enebyberg att fortsatt vara kvar.
Tycker inte att östra Enebytorg behöver förändras
Tycker inte de senaste nybyggena är tilltalande. Men det är ett bra
serviceutbud.
Tycker lägenhetshusen ser väldigt nergångna och nästintill fallfärdiga ut.
Upplever även ett obehag, som ung kvinna, när jag går genom
industriområdet sena kvällar
Tycker om villorna, ogillar det risiga hyreshusen samt gamla rosa
kontorshuset med komposthög på baksidan.
Tyvärr är torget öppet, sterilt och opersonligt. Med den ödsliga parkering
framför ser allt ut som en finladsfärja vid en RoR-hamn. Det gamla torget
hade en mindre och mänsklig skala
Upplever delen närmast Enebybergsvägen som dålig, men villakvarten mot
Västerängsvägen som mycket bra.
Upplever det som funktionellt men nergånget
Upplevs "slitet"
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Uppskattar bageriet, ICA samt apoteket
Uppskattar blomsteraffär mfl.
Usel framkomlighet. Vägen genom enebyberg måste breddas så fordon kan
köra om bussar. Som det är nu fylls vägen med stillastående bilar med
utsläpp som följd.
Utifrån den främre delen mot vägen så är det idag väldigt "gamla" och inte
renoverade fastigheter. Ser inte attraktivt eller rogivande ut.
Utveckla nuvarande lokaler utifrån hur de ser ut nu och möjliggör
affärsverksamhet i dessa uppfräschade lokaler. Förbättra trafiksituationen.
Mycket köer på mornarna.
Vad är östra enebytorg. Jag tror inte det finns något annat torg än enebytorg
som redan finns.
Var många gånger i Antikaffären o lämnar in gräsklipparen i
trädgårdsaffären.
Vi bor inom det markerade området men det får gärna byggas nytt och
snyggas till närmast enebybergsvägen
Vi bor inom markerat område men vill gärna att området närmast
Enebybergsvägen rustas upp
Viktigt med en miljö som är luftig
Villa karaktären är viktig för trivsel inga behov av flera centrum byggnader
eller boningshus i flera våningar. Gamla dåligt renoverade fastigheter får
gärna renoveras.
Villaområdet är utmärkt däremot bör dom gamla fastigheterna nära
Enebybergsvägen varsamt förnyas.
Villorna i östra delen är fina och välskötta. Rör inte dom
Villorna ska vara kvar. Markerade områden kan man göra något åt
Villorna utmed Västerängsvägen är helt okey. Övriga byggnader inom
området kan rivas.
Viss uppfräschning kan behövas av befintliga lokaler
Vissa befintliga tomter ser ut som sopstation.
Vissa fula byggnader
Vårt befintliga Enebytorg tycker jag fungerar jättebra och räcker fint, det
finns inget östra Enebytorg idag. Jag vill också veta varför ni har räknat in
14 villor och tomter i området som är inritat i enkäten. Det ett mycket större
område än det som förut var aktuellt! Området med affärslokaler och
flerfamiljshus utmed Bryggare Bergs väg och Enebybergsvägen behöver
absolut fixas till och utnyttjas bättre. Villorna med villatomter får inte
bebyggas.
Vårt befintliga Enebytorg tycker jag fungerar jättebra och räcker fint, det
finns inget östra Enebytorg idag. Jag vill också veta varför ni har räknat in
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14 villor och tomter i området som är inritat i enkäten. Det ett mycket större
område än det som förut var aktuellt! Området med affärslokaler och
flerfamiljshus utmed Bryggare Bergs väg och Enebybergsvägen behöver
absolut fixas till och utnyttjas bättre. Villorna med villatomter får inte
bebyggas.
Välanpassat lokalt centrum med utbud tillräckligt för dagliga behov,
Väldigt slitna byggnader och dålig belysning.
Väldigt trist och tråkigt
Väldigt tråkig syn. Förfallna hus.
Vänlig
Värna villastaden och behåll villatomterna!
Är en bekant Enebybergsmiljö men något anonymt
öde
Ödsligt
Ödsligt och nedgånget.
Önskar mer butiker och restauranger
Öster om torget finns bara ett villaområde, inget torg.
Östra deklen av torget ser riktigt risigt ut och det finns inget som lockar.
Jämfört med den nya västra delen så är det en väldig kontrast.
Östra Eneby torg finns inte utan enbart Eneby torg (på det ni kallar Eneby
torg västra sidan). Består idag av eftersatta byggnader vad det gäller hyres
och affärslokaler. Ersätt dessa med townhouse/radhus eller villor.
Östra enebyberg ligger högre än västra delen önskvärdast det harmoniserar.
Östra Enebytorg finns inte! Området ligger i Gamla Enebyberg och utgör en
del av Enebybergs historia med reparationsverkstaden för Stockholms Läns
Omnibussaktiebolag, SLO och konsumbutiken. Danderyds historia grundar
sig på den tidiga industrialismens utveckling av tåg och busstrafik.
Tillkomsten av Stockholm- Rimbo Järnvägar möjliggjorde tillkomsten av
Stocksund, Djursholm och Enebyberg. Grundaren av Enebyberg, Ernst
Kihlberg, startade 1923 SLO. Tack vare busstrafiken blev det även möjligt
att bygga Nora Trädgårdsstad (Nuvarande stadsdelen Danderyd) och flera
andra förorter som saknade järnväg. Än idag har det inte funnits någon
större verksamhet i Enebyberg än SLO med som max över 100 bussar,
några taxameterbilar och en likbil. Om området görs om är det en
kulturhistorisk dödssynd att helt utplåna historien. Jag föreslår ett pyttelitet
glashus i krossäkert glas med en museibuss från tidig Enebybergstid. Se
vidare sista kommentarfältet
Östra Enebytorg tillför ingenting, det är bara fult..
Östra och Västra Enebytorg hänger inte ihop
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Fråga: Vad kan förbättras?
2/3 vånings lägenheter där gamla busskontoret ligger
3-4 våningshus. Ev affärer i markplan.
Affärslokal riv och ersätt med enfamiljshus.
Affärslokal samt barack riv och ersätt med townhouse/radhus el. villor.
Affärslokaler, låga.
Alla dessa butiks/företagshus kan ersättas medl lägre lägenhetshus med
butiker/restauranger i bortenplan.
Alla rödlysen + busshållplatserna
Allt ser ju väldigt nedgånget ut.
Anonymt fult hus
Anonymt gammalt hus
Anpassning både av vägkorsning och cykelbanan
Antikvitetshandeln (f d) borde rivas och ersättas av bostäder.
Asfalt på vägen
Attraktivt kontorsutrymme som idag ser ut som en soptipp och som inhyrda
hantverkare använder som bostad.
Baksidan av detta hus mot vägen är hemsk. Kan tänka mig att detta hus rivs
och ett eller två punkt/stjärnhus med lägenheter byggs. Max 4 våningar.
Baserat på hur övrig planering gjorts ev. butikslokaler i botten alt. huslänga
med lägenheter. Gröna inslag med träd, sedumtak, alt. altaner uppe på taket.
Bebygg gamla bussgaraget med lägenheter för generationsboenden.
Bebyggelse som möter andra sidan. Förslagsvis stadsradhus för att möta
villabebyggelsen.
Bedrövliga his och en fastighetsägare som hyr ut kontorslokaler till
människor i akut bostadsbehov
Befintliga byggnader bör rivas.
Begränsa framkomligheten. Idag kör tung trafik, typ biltransporter på vägen.
Behåll bebyggelse närmast gatan.
Behåll bebyggelse, närmast gatan.
Behåll befintlig villa miljö
Behåll befintlig villamiljö
Behåll befintlig villamiljö
Behåll ev gamla längan med hårfrisör, fotvård, blommor mm, ev
restauranger
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Behåll villabebyggelsen. Ersätt de andra fastigheterna med bostäder och
handel o service. Trevlig kvarterskrog behövs såsom Capri Due i Birkastan
som exempel.
behålla ex. Marias blommor men inte fastigheten närmast enebybergsvägen
Behöver fräschas upp här. Verkar som folk bor här, kanske olovligt på
rivningskontrakt.
behöver renoveras
Behöver renoveras alt rivas och byggas om
Behöver renoveras, dock inte för hög bebyggelse! max som det är nu annars
blir det för högt
Behöver rustas upp
Behöver rustas upp. Bygg ej högre än dessa hus
Behövs så mkt parkeringsyta? eller kan garaget nyttjas bättre? Här kunde
man ju gärna utöka med fler butikslokaler och caféer så att det verkligen blir
ett "Torg" på denna sida om vägen. Att ha mer butikslokaler på andra sidan
vägen anser jag fel eftersom en huvudled passerar rakt igenom.
Belysning
Bevara huset där antikaffär låg, bygg gärna ett hus i backen bredvid där
träbaracken ligger idag
Bevara och rusta upp det gamla huset som var Enebybergs Centrum på
1940-1960-talet. Tillåt passande nybebyggelse omkring den gamla
fastigheten.
Bevara villabebyggelsen ut med Västerängsvägen.
Bevara, men renovera. Passar väl in i området
Bilväg slutar i "ingenting"
Bilväg slutar i "ingenting".
Bilväg slutar i ingenting
Bind ihop västra och östra sidan så hela Eneby Torg blir en enhet
Borde vara fina lägenheter vid vägen, resten villor som i de andra delarna av
området.
Borde vara infartsväg till bl a Brageskolan och Hagaskolan, bra med tunnel
under vägen
Borde vara lägenheter vid vägen. Resten villor som i övriga området.
Bostad i stället för kontor
Bostadshus med fler våningar kan fungera i korsningen
Bostadshus med mkt eftersatt underhåll, ser helt malplacerade ut
Bostadshusen
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Bostadshusen
Bostadshusen har tjänat ut
Bostadshusen mitt emot Enebytorg ser ju väldigt slitna och tråkiga ut.
Bostadshusen ser förfallna ut
Bostadshuset är slitet och nedgånget och behöver rustas upp eller rivas.
Bostäder
Bostäder
Bostäder
Bostäder
Bostäder 2-3 våningar
Bostäder 2-3 våningar
Bostäder 3-4 våningar och gröna ytor
Bostäder 4 våningar och gröna ytor
Bostäder med service
Bostäder, affärslokaler
Bostäder, affärslokaler. 3 vån
Bostäder, hundrastgård, butiker, torg
Bostäder, radhus. Max 3 våningar högt
Bostäderna ser slitna/nedgångna ut, särskilt när man jämför med det nya
som finns mittemot.
Bra att knyta ihop båda sidorna av Enebybergsvägen. Djursholms torg är ett
ganska bra exempel.
Bra plats för t ex radhus.
Bredda ut vägen i syd riktning så att man kan åka in mot Rosenvägen på
separat fil
Bredvid huset där antikaffären låg ligger en förrådsbyggnad som ser ut som
ett militärförråd. FULT!
Bryggare Bergs v 5 kan göras om till bostäder max 5 våningar högt, utan att
det skuggar/ändrar för befintlig villamiljö.
Bryggare Bergs Väg 13, Fräscha upp i form av att behålla den ursprungliga
stilen och höjden på byggnaden om man ska bygga nytt.
Bryggare Bergs Väg 13, Fräscha upp i form av att behålla den ursprungliga
stilen och höjden på byggnaden om man ska bygga nytt.
Bryggare Bergs väg 2 kan göras till bostäder max 4 våningar och med
avstånd till Gamla Norrtäljevägen så att befintliga byggnader ej skuggas
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Bryggare Bergs Väg 2, Fräscha upp i form av låg bebyggelse som passar in
till villatomterna.
Bryggare Bergs Väg 2, Fräscha upp i form av låg bebyggelse som passar in
till villatomterna
Bryggare Bergs Väg 9, Fräscha upp i form av att behålla den ursprungliga
stilen och höjden på byggnaden.
Bryggare Bergs Väg 9, Fräscha upp i form av att behålla den ursprungliga
stilen och höjden på byggnaden om man ska bygga nytt.
Bussar norrifrån skall svänga ut till E18. Andra busslinjer skall starta vid
Enebytorg. Alla bussar fulla annars.
Bussgaraget är ingen vacker syn. Men lokaler används.
Busshållplatsen är svår att hitta om man inte känner till platsen. Den ligger
undanskymd av bebyggelsen och vägen dit går via en smal anonym trottoar,
oavsett om man väljer att gå runt Kardemumma (inte helt logiskt att där
bakom finns en busshållplats) eller runt parkeringsplatsen. Kanske kan
skyltningen tydliggöras? Busshållplatsen är i övrigt fint utformad och där
finns gott om bra utrymme.
Bygg bostäder
Bygg bostäder butik, restaurang
Bygg bostäder, butik o restaurang
Bygg bostäder, butik o restaurang
Bygg bostäder, butik o restaurang
Bygg bostäder, butiker o restauranger
Bygg butiker.
Bygg en bred övergång för de gående. Upphöjd. tydlig markerad att här har
gående företräde och motortrafiken får lämna alltid företräde. Det här
området är väldig avgörande för hela projektet, det här måste knyta ihop
östra och västra torget. Sätt ett sammanhållet, besöks och boende vänlig torg
i fokus. INTE genomfartstrafiken från Täby. Även det lokala näringslivet
skulle uppskatta detta.
Bygg endast villor
Bygg flerfamiljshus ända ut mot trottoaren (bred). Slutet kvarter med trevlig
innergård. Lägre bebyggelse i öster och högre mot gatorna i väster och norr.
Verksamheter i bottenplan och ev mer. Gör gärna plats i de nya husen för de
verksamheter som finns där idag.
Bygg flerfamiljshus/lägenhetshus max 3-4 våningar med affärslokaler i
entreplan så att dagens verksamhet får plats
Bygg inga höga hus
Bygg lika hus som de på Enebytorg
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Bygg lägenheter på tomten för trädgårdsbutiken.
Bygg ny, men varsamt, inte högre än 2 våningar eftersom det finns
befintliga grannar.
Bygg nya bostadshus eller renovera de gamla.
Bygg nya bostäder på platsen för befintliga hyreshus.
Bygg nya flerfamiljshus/lägenhetshus - max 3-4 våningar. Även på
affärsfastigheten bakom (där Telia huserar idag)
Bygg nytt
Bygga fler små hus, tre våningar, med butiker/ restauranger i bottenplan
Bygga hus
Bygga ihop santataravägen med övr enebyberg med låga flerfamiljshus eller
små villor?
bygga kontor eller bostäder
Bygga nya hus istället f de som är här idag
bygga nytt
Bygga nytt lägre flerfamiljshus 3 våningar.
Bygga sporthall som också kan vara gymnastiksal för Brage
Bygga villor/townhouses.
Byggnad används ej
Byggnad med div. affärsverksamhet, bör bara kvar, men fixa till skicket.
Byggnaden har dåligt underhåll
Byggnaden passar varken in i villa staden.
Byggnaden är oestetisk och området runt den skulle må bra av mer växter
och träd
Byggnader med behov av stor renovering eller ombyggnation
Byggnaderna borde ersättas av något mer tidsenligt där företagslokaler görs
mer attaktiva och tillgängliga.
Byt ut de gamla byggnaderna till något mer praktisk, gym?
Byt ut husen mot lika höga.
Byt ut Indiska restaurangen dålig behövs en trevlig italiensk krog istället.
Gör befintliga torget mysigare
Bättre belysning! Bygg villor och planteringar.
Bättre bostäder
Bättre faser för trafikljusen
Bättre framkomlighet buss, bil och cykel
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Bättre framkomlighet för bil och buss
Bättre korsning för cyklister och fotgängare
Bättre parkering och infart behövs. Trevligare torg också, väldigt tråkigt och
dåligt med ljus.
Bättre parkering. Mer grönska och belysning på torget.
Bättre vägnät
bör omplaneras och förbättras - småskaligt!
Bör rivas
Bör rivas
Bör rivas
Bör rivas ASAP. Kolla även vilken verksamhet som bedrivs med
rivningskontrakt.
Bör rivas eller byggas om.
Bör rivas pga dålig skick
Cykelbana som knappt används. Cyklisterna cyklar antingen på bilvägen
eller på cykelvägen som går ”inne” genom enebyberg.
Cykelbanan "försvinner".
Cykelbanan borde fortsätta längs enebybergsvägen
Cykelbanan bör förbättras för pendlare i riktning Nord-Syd
cykelbanan viker av på ett konstigt sätt, svårt att veta var man ska ta vägen
cykelbanan viker av på ett konstigt sätt, svårt att veta var man ska ta vägen
Cykelväg
Dagens bostadshus skulle kunna ersättas med ett område liknande de som
finns i Silverdal, moderna townhouses i två-tre våningar som passar bra mot
angränsande villatomter
Daterad byggnad som bör bli bostäder
De 2 50-tals hus kan rivas
De befintliga bostadshusen är inte underhållna och av föga hög
arkitektonisk kvalitet. De bör ersättas med byggnader motsvarande de som
är byggda intill vägen på västra sidan. Tänk småstad möter villastad.
De flerfamiljshus som ligger här, bör rivas och bebyggas med townhouses.
De gamla flerbostadshusen ser nergångna ut. Det saknas träd och vackra
välplanerade rabatter och grönytor. svårtillgängligt
De gamla Lägenhetshusen
De gamla lägenhetshusen borde ersättas med trevligare låga bostadshus.
De grå bostadshusen ser rätt tråkiga ut.
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De industriliknande byggnaderna för ersättas med annan byggnation.
De två flerbostadshusen är i grunden fina men har inte underhållits. De står
även lagom långt från vägen för att inte vägen ska vara påträngande. Om
platsen ska kompletteras med mer bebyggelse föreslår jag hellre att
färghandeln ersätts, än att dessa goda exempel rivs.
De två grå hyreshusen kan göras till fräscha låga bostäder att hyra
De två hyreshusen är fula och nedgångna, de får gärna bytas ut mot andra
flerbostadshus, men inte högre än de hus som ligger där idag. Radhusen på
Ålstensgatan i Bromma är fina och den stilen skulle nog passa bra mot
Enebytorg. I och med att det ligger villor bakom, behövs luft mellan husen,
så att det kommer in ljus! Teliahuset bakom kan också rivas, men här
behöver nya byggnader inte vara högre än befintligt hus idag
De två hyreshuset bör rustas upp och få ny färg, ej rivas. De är en del av
Enebyberg historia Bygg gärna liknande hus bakom, där kontorshus är idag
De två hyrshusen ser för tråkiga och slitna ut. ersätt med nya hus men inte
högre
De två lägenhetshusen längs vägen ser nedgångna och sorgliga ut, och bör
åtminstone genomgå en rejäl renovering utvärtes.
De äldre flerbostadshusen som står här ser tråkiga ut och skulle kunna
snyggas till.
De äldre husen och industrilokalerna i detta område skulle kunna ersättas
med exempelvis kedjehus.
De äldre trevåningshusen kan gärna renoveras eller ersättas. För att få en bra
övergång mellan västra Eneby Torg och östra delen förespråkar jag max 3
våningars hus, så att övergången till villastaden blir harmonisk.
Den ”nya” parkeringen är av den fula typen som man i andra kommuner och
centrum bygger bort. Här blir ett parkeringsflak intrycket av centrum, vägen
blir en tydlig del av upplevelsen från centrum.
Den gamla butikslängan kan ersättas med stadsradhus eller liknande.
Hänsyn bör tas till villabebyggelsen. Befintliga stråk berättar även de
bebyggelsens historia.
Den gamla industribyggnaden är nedsliten och ful
Den här delen är osäker, mörk och mindre inbjudande. Får gärna utvecklas
till bostäder med café eller butik i bottenplan. INTE omfatta villastadens
villor.
Den här platsen ligger på en höjd och är solig och fin. Om bebyggelsen runt
om skulle innehålla än mer service, så kunde denna yta bli som ett slags
"andra torg", ett komplement till torget där nere som dessvärre skyms
solmässigt av bostadsbebyggelsen där.
Den här tegelbyggnaden får gärna rivas och ge plats åt bostadshus, men inte
högre än villorna runtikring. Trevliga radhus, parhus, townhouse. Det finns
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ett fint område som heter Vallbostrand i Vallentuna, ett townhouse på
Slåttervägen i Enebyberg och fina radhus på Ålstensvägen i Bromma.
Den långa bebyggelse som finns med villor bibehåller vila stadskänslan som
finns idag. Skulle det byggas stora flerfamiljshus i en villa stad skulle
karaktären förändras. Skulle påverka trafiken som skulle öka. Idag är det
nog svårt att ta sig till jobb och skola som det är. Trycket på vård och skola
skulle öka.
Denna byggnad känns lite felplacerad. Har aldrig vetat vad för verksamhet
som bedrevs där innan filmen sa att Telia hade något kontor där.
Denna byggnad ser väldigt trist ut och bör försvinna.
Denna lokal verkar stå relativt oanvänd samt att det är ett område runt det
som kan användas till att kunna bli bostadshus, Radhusen på Ålstensgatan i
Bromma är fina och den stilen skulle nog passa bra mot Enebytorg. En typ
som också funkar bra är de relativt nybyggda townhouse huset på
Slåttervägen 7A-H, Enebyberg. Bostadshus som byggs här kan inte vara
högre än 3 våningar (inräknat vind och gatuplan), då denna del av Östra
Enebytorg ligger på en höjd. Man kan inte jämföra hushöjden här med
Västra Enebytorg, då denna del ligger i en svacka. 8 våningshuset, som
skulle vara som "en kyrka i byn" skulle knappt komma högre än ett
trevåningshus på höjden. Det behöver vara mycket öppna ytor mellan
flerbostadshus som byggs här, så att inte villorna som ligger öster om denna
höjd hamnar i skugga från eftermiddagen.
Denna sida är bra som den är med parkering och service kring torget
Dessa affärs/kontorslokaler skulle kunna ersättas med lägre radhus - kanske
vägen skulle kunna flyttas så att området liknar "Myresjöhusområdet" på
andra sidan vägen eller småhusområdet vid Brageskolan?
Dessa byggnader bör försvinna.
Dessa hus kan rivas och ersättas av villor eller ev. radhus
Dessa hus är mycket nedgångna och nybyggnad i rätt format skulle tillföra
mycket.
Dessa hus är oerhört fula och passar inte in i området, de speglar inte hur
området kring enebytorg bör se ut och hur vi boende i området vill att det
ska se ut.
dessa hus är som ett stort betongsår i enebyberg
Dessa mindre och äldre affärslokaler skulle kunna ge plats för motsvarande
nya lokaler
Dessa två fula hyreshus utmed Enebybergsvägen behöver rivas och här kan
andra flerbostadshus byggas, men de får inte vara högre än de som står där
idag. Viktigt att det är mellanrum mellan husen så att ljus och luft kommer
emellan.
Dessa äldre lägenhetshus skulle kunna ersättas med motsvarande nyare, men
lika höga, flerbostadshus.
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Det finns parkering under jord, gör om detta till parkområde istället.
Det här huset på Bryggare Bergs väg får gärna rivas och här kan man bygga
bostadshus. Men de får inte vara högre än det hus som ligger där idag. Här
är en kulle, som motsvarar flera våningar. Man skulle kunna ha radhus eller
Townhouse. Det finns ett fint område som heter Vallbostrand i Vallentuna,
ett townhouse på Slåttervägen i Enebyberg och fina radhus på Ålstensvägen
i Bromma.
Det här huset på Bryggare Bergs väg får gärna rivas och här kan man bygga
bostadshus. Men de får inte vara högre än det hus som ligger där idag. Här
är en kulle, som motsvarar flera våningar. Man skulle kunna ha radhus eller
Townhouse. Det finns ett fint område som heter Vallbostrand i Vallentuna,
ett townhouse på Slåttervägen i Enebyberg och fina radhus på Ålstensvägen
i Bromma.
Det här huset skulle kunna renoveras bara
Det här området har en oklar funktion. Upplevs ruffig. Det är en höjd
ovanför hörnet Enebybergsvägen/Gamla Norrtäljevägen som skulle vara ett
trevligt område för en restaurang med t.ex. inglasat parti med utsikt över
torget och västra Enebyberg.
Det nuvarande torget skulle vinna på färre bilar och tex bänkar etc som
skapar en finare "torgmiljö"
Det rosa huset i hörnet Enebybergsvägen/Gamla Norrtäljevägen upplevs
som att de har behov av upprustning.
Det rosa huset med några verksamheter i (mittemot där gamla antikaffären
låg) är väldigt skruttigt.
Det rosa huset ser slitet och eftersatt.
Det rosa huset ser väldigt skruttigt ut. Det behöver rustas upp.
Det vore trevligt med bra restauranger och ett rikare liv på torget. Den
indiska restaurangen och sushirestuarangen är inte roliga.
Det är här antikaffär en låg, har blandat ihop platserna lite.
Det är i sig ganska trevligt med den mindre skalan på serviceutbudet,
speciellt då området ligger precis intill bostadsområdet. Men det är lite synd
att det är stora utsträckta asfalterade parkeringsytor, dessa ytor kanske
användas mer effektivt genom en tydligare markanvändning och en viss
förtätning. Förtätning behöver på den här platsen inte vara likställt med att
det innebär punkthus i flertalet våningar, utan det går utmärkt att förtäta i en
anslutande skala till den som finns på platsen.
Det är lite tråkigt att parkeringen får en så framträdande plats, det man ser
mest från vägen. Det uppmuntrar till att man ska ta bilen till torget, vore
annars fint med en mer "undangömd" parkering och mer plats för grönska!
Det är skräpigt och fult
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Detta hus passar inte alls in och tillför inget för oss boende. (Ingen butik,
ingen restaurang)
Detta hus ska vara kvar, ett välhållet hus.
Detta kan förbättras
detta kan tas bort och bli lägre lägenheter = max 5 våningar
Detta område 1-3 Bryggare Bergs väg kan göras till bostäder, max 4
våningar högt eftersom det ligger så nära vägen.
Dom här gamla hyreshusen ser nedgångna ut men tillför mycket karaktär
Dålig sikt i korsningen
Dåligt planerad infart och parkering. Ofta trångt. Existerand torg saknar själ.
Bra butiker, men ingen plats man vill vara på. Förmodligen den mest
ointressant platsen i hela Enebyberg snarare än en central plats man lockas
till.
Dåligt underhållna lokaler
Dåligt utnyttjat, här skulle människor kunna bo
Däcka över parkeringen med fler lägenheter.
Eftersatt flerfamiljshus
Eftersatt underhåll används som soptipp för trädgårdsavfall av firman
Elverket kan rivas och småhus byggas på det området
Elverket, kanske bör bytas till boende. Då villor eller något
En del av den gamla bebyggelsen bör värnas, dock rustas upp
en rondell tack
Eneby torg, mindre asfalt och mindre parkeringsplsts
Enebybergsv ska återställas som det var tidigare
Enebybergsvägen är nog den största utmaningen för att få till någon typ av
fungerande centrummiljö. Gräv ned den i tunnel och använd marken att
bygga på. Då knyts dessutom östra och västra Enebyberg ihop på ett trevligt
sätt
ersätt affärslokalerna med flerfamilshus/lägenhets hus med max 3-4
våningar alternativt townhouses med affärslokaler i entre plan
Ersätt de fula gråa husen med nya finare lägenhetshus.
Ersätt det nedgågna lägenhetshuset med fler villor/radhus som smälter in i
området på västra sidan samt servicefastigheter (e.g. cafe) med 1 max 2
våningar. Dvs inte högre än idag.
Ersätt gamla bussgaragehuset med 5 vån hus
Ersätt med 2 vånings punkthus
Ersätt med 2 vånings punkthus
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Ersätt med 2 vånings punkthus
Ersätt med 3 vånings hus
Ersätt med 3 vånings hus
Ersätta flervåningshusen med radhus
Ett annat hus skulle kunna innehålla lägenheter och butik/restaurang
Ett mörkt hörn där det med fördel kan byggas nytt i samma höjd som
befintliga byggnader
ett snyggare hus
Ett uterum,
Ev bebyggelse måste anpassas till villorna och typ kilas in. Det är en
villastad och det måste framgå av planförslaget.
Fasaderna är slitna och behöver fräschas upp
Fastigheten används inte o bör göras till bostäder.
Fastigheten ser ut som ett skrotupplag
Fastigheter i dåligt skick, slumaktigt
Fd Konsum, som äldre generationen säger, men idag en trädgårdsaffär som
fungerar väl och har stor kundtäthet.
Flashals trafik
Flashals trafik
Flaskhals trafik
Fler affärslokaler eller träningscenter skulle kunna byggas. Mycket fri yta
som kan förtätas, men gärna en max 2 våningsbyggnad
Fler bostäder i townhous-stil
Fler bostäder i Townhouse stil alt. om den gamla byggnaden går att bevara
på något sätt och utveckla till bostäder?
Fler caféer, restauranger. Trevliga bostäder i form av sk ”stadsradhus” (2-3
våningar).
Flerbostadshusen behöver upprustas
flerfamiljsbostäderna bör renoveras eller ersättas med radhus.
Flerfamiljshus med verksamhetslokaler i bottenvåningen. Även här slutet
kvarter med innergård. Höga hus mot gatan i väster och avtrappande/lägre
mot villabebyggelsen i öster.
Flerfamiljshus som är lågt?
Flerfamiljshusen behöver renoveras.
Flerfamiljshusen upplevs ruffiga utvändigt. Området, inklusive
"Teliabyggnaden" och butiken för färg och trädgårdsmaskiner skulle vara
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utmärkt för bostäder. Gärna flerfamiljshus eller radhus på max 4 våningar
med villakänsla.
Flytta bort gamla flerbostadshus och affärer
Flödet på bilar kan förbättras
Fokusera på boende och boende service av typ skola, dagis inom området
som kan hantera en ökande befolkning samt att möjliggöra ett underlag för
lönsamheten inom nuvarande Eneby Torg. Att ha en centrumanläggning på
ömse sidor av en högtrafikerad väg kommer inte att fungera samt störa
trafikrytmen ytterligare.
Framkomlighet
Framkomligheten
Framkomligheten för bussar och bilar. En bussfil bredvid bilbanan tex +
infällda busshållplatser där bilar kan köra förbi (redan vid busshållplatsen
innan torget)
Framkomligheten är dålig på vägen. Det är ofta rött ljus även om ingen
trafikant kommer från anslutande väg, och busshållsplatserna är
konstruerade så att bussarna stoppar upp all trafik.
fräscha upp eller riva de nergångna husen
Fräscha upp eller riva de nergångna lägenhetshusen
Fräschare byggnader med samma höjd och bostadsrätter
Fräschare hus men ej högre
Fräshare lokaer/lgh fastighet
Ful och ej underhåller byggnad
Ful och inte så ändamålsenligt företagabyggnad
Fula byggnader
Fula hus
Fula hus med konstig verksamhet, bör tas bort
Fula hus med konstig verksamhet, hör inte hemma i ett bostadsområde
Fula hus som kan ersättas med mindre flerbostadshus
Fula och förfallna byggnader som borde rivas och bytas ut.
Fula rivningsobjekt
Fula slitna kontor och onödig gammal vägstump
Fulla byggnader
Fult hus som kan rivas och ersättas med mindre flerbostadshus
Fult parkeringsfält som aldrig blev som det utlovades när Enebytorg
byggdes om
Funnits länge men förfular området. Mindre bostäder passar bättre
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Få färre hus och mindre kommers
För lite grönska. Träd borde planteras längs vägen och runt torgets P-plats
För mkt parkering, mer Grönområde
För mycket trafik och köer under högtiden
För nya och förändra huset i något
Förbättra denna cykel/gångväg. Vi är många som använder den till/från
skolan.
Förbättra genomströmmningen på Enebybergsvägen
Förbättrat samband till busshållplatsen. Mörkt och långt från torget
Föreslår låg bebyggelse vill/parhus/townhouse
Förfallna flerfamiljshus
Förfallna hyreshus, fastighetsägarna renoverar inte husen då de vet att
förändringar är på gång. De kanske tom har sålt husen till byggbolagen.
Förnya bebyggelsen
Förnya med låg bebyggelse, men bevara det som en gång var Enebybergs
centrum
Förrådsbyggnad
Försköna det fula torget.
Försköna, men höj inte byggnaderna
Gamla bussgaragets kontor kan mycket väl rivas och ersättas med bostäder i
rimlig höjd.
Gamla ej renoverade hus
Gamla hyresfastigheter bör renoveras eller ersättas med byggnader av
motsvarande eller lägre höjd. Inte flera eller längre in i villa området.
Gamla kontorshuset (SLO) riv o bygg nytt
Gamla och slitna hus, som gör att det inte passar in i området
Gamla skruttiga hyrehus
Gamma lokal
Gammal affärsbebyggelse som tjänat ut
Gammal ful telestation
Gammal gatumiljö som kan fräschas upp
Gammal sliten industrilokal.
Gammalt företagshotell kan ersättas med 3 vånings bostadshus
Gatan är den primära skolvägen för större delen av västra Enebeyberg men
den är inte alls utformad som en säker skolväg. Här borde gående tydligt
prioriteras och hastigheter regleras till gångfart genom att utforma gatan
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som ett gångfartsområde med avvikande markbeläggning och hinder/grnska.
Själkvlart ska angöring kunna ske och säker vändplats fr sopbil anordnas,
men primärt ska gatan utformas för gående och cyklister.
Generellt skräpigt, trista verksamheter. Önskar mer ”torgkänsla”. Jag tycker
Djursholms torg är en bra förebild, dvs en fin kombination av verksamheter
och boenden.
Genom att bygga nytt på östra sidan vägen kunde man få ett sammanhållet
torg, med trafik i promenadtakt
Genomfartstrafik från Täby skall ledas ut till E18 i rusningstid - 6-9 och 1619.
Givet att den här kontorslokalen och gamla antikaffären etc rivs så skulle
man kunna tänka sig att sänka marknivån i detta område så att vad som än
byggs där hålls ned i höjdled för att minimera påverkan på den villor som
ligger österut.
Grönområde mellan radhus och äldre enfamiljshus
Grönområde/ lekpark mellan lägenheterna och äldre enfamiljshus
Gångpassage från busshållplats uppfattas som otrygg nattetid
Gångväg saknas
Gärna allt, även det sk "nybyggda" delen. Otroligt charmlöst område!
Fyrkantiga låder på en asfaltsyta. Nya delen måste få en mjukare
utformning.
Gärna bebyggelse av stadsradhus karaktär eller lägre flerbostadshus längs
med Enebybersvägen. Skulle fungera som bullerskydd mot villakvarteret.
Gärna bebyggelse istället för parkering mot Enebybergsvägen. Lätta
stadsradhus på garaget. Spara alla befintliga villor och möt i kanterna an
området med tex radhus.
Gärna en park
Gärna en planskild korsning för fotgängare/cyklister som binder ihop östra
sidan med allén, vilken är en ingång till Rinkebyskogens motionsområde.
Gärna en rondell, skulle troligen underlätta ett bra flöde
Gärna ett trevligt parkområde i hörnet vid Gamla Norrtäljevägen och
Enebybergsvägen
Gör denna parkeringsplats mer trivsam. Underlätta högersväng när man
kommer ner till Eneby torg så det blir mer naturligt att välja den norra
parkeringen
Gör en bussfil.
gör en bättre och säkrare gatukorsning. Trafiken kommer att öka, behövs
säkrare busshållplatser som inte spärrar trafiken.
Gör en rondell
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Gör en rondell.
Gör ny plan, ta bort trafikljusen för att minska start stop som skitar ner
luften och boende miljön. Hälsorisk med bromsdam och partiklar från
bussarna
Gör om till ett torg idag är det mest en parkeringsplats
Hade gärna sett fina lägenheter i varierande storlek i husformat (se
Polovägen Ella Gård)
Hade varit trevligt att återfå gamla konditoriet Gullebo som inrymdes i
villafastigheten närmast gamla posten
Hela ”kanten” längst vägen skulle behöva mer grönska. Kanske ett
parkområde?
Hela det gråmarkerade området kan förbättras och göras betydligt snyggare
och trivsammare
hela miljön direkt öster om Enebybergsvägen är "skräpigt" och inte i
samklang med omgivande villaområdet
hela området behöver förbättras
Hela området känns oerhört eftersatt och trpkigt
Hela området närmast Enebybergsvägen skulle må bra av en varierad
bebyggelse med olika upplåtelseformer och olika storlekar och typer
(lägh/radhus, smått och lite större). Allt för att bilda en fin övergång till
villorna som ligger mot öster
Hela området som är planerat att planläggas bör minskas och gränsen mot
villaområdet bör gå vid trädgårdbutiken istället för längs med
västerängsvägen
Hela torget känns som en parkeringsplats ,väldigt öppet men inte på ett bra
sätt
Hela östra sidan från Gamla Norrtäljevägen ner till sista hyreshuset i höjd
med södra änden av Enebytorg
Hellre trevliga affärslokaler eller villor
Hus med verksamhet som inte hör hemma i ett bostadsområde
Husen bör omrivas och nya hus om max 4 våningar bör uppföras
Husen förfaller
Husen ger ett nedgånget intryck.
Husen här skulle behöva en uppfräschning
Husen här är inte alls fina, de bör rivas
Husen i dåligt skick. Renovera el bygg nytt i max samma höjd. Gillar dock
att små verksamheter som Björnes Garage (affär för Radiostyrda modeller)
har råd att finnas i området..
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husen kan rivas/renoveras
Husen mot träd/häckar mot vägen. Flerfamiljshus samt verksamhetslokaler
mot Enebybergsvägen behöver rustas alt rivas för nytt.
Husen nergångna och mycket hårdgjord mark och ingen omsorg om den
allmänna platsen
Husen på den här sidan behöver renoveras eller rivas och bygga nytt.
Husen ser väldigt eftersatta ut men skall inte ersättas av hus med mer än 4
våningar enlig min mening
Husen utefter Västerängsvägen ska givetvis vara kvar och största möjliga
hänsyn och omtanke ska prägla det som görs i den vanskötta delen i deras
kvarter...
Husen är gamla och kan med fördel rustas upp
Husens skick drar ner helhetsbilden
Huset bör omvandlas till bostäder med max 4 våningar
huset bör omvandlas till radhus och verksamheten beredas plats att fortsätta
i närheten
Huset närmast Enebybergsvägen förfallet. Granhäcken vacker och borde
skyddas. De andra husen ska givetvis stå kvar.
Huset upplevs dåligt underhållet (hörnet enebybergsvägen/gamla
norrtäljevägen). Detta gäller även flerfamiljshusen
Huset är eftersatt. Tråkig baksida som syns när man kommer med bussen.
Hyresbostäderna är dåligt underhållna och borde ersättas av nya
flerbostadshus.
Hyreshus riv och ersätt med townhouse/radhus el. villor.
Hyreshus riv och ersätt med townhouse/radhus el. villor.
Hyreshus som tjänat ut
Hyreshus som är behov av upprustning
Hyreshus? Ej omhändertagna, bör upprustas.
Hyreshusen borde ersättas av nya
Hyreshusen ser fruktansvärda ut
Hyreshusen som är gamla och slitna skulle behöva renoveras
Hyreshusen är fula och får gärna ersättas med snygga kedjehus/parhus.
Hyreshusen är slitna, bättre att riva än renovera
Hyresrättshusen som ligger precis öster om Enebytorg på andra sidan
trafikljusen
Här finns en större asfaltsyta samt en gammal affärslokal. Här kan man
också bygga bostadshus, max 3 våningar inräknat vind och gatuplan. Det

DANDERYDS KOMMUN

43 (97)
Datum

Diarienummer

2021-05-03

KS2020/0326

ska inte vara sammanhängande kvarter, som det var planerat tidigare. Då
kommer inget ljus igenom. Det ligger villor runt ikring och de måste kunna
få ha sol och ljus på sina tomter även på eftermiddagar. Ålstensgatan i
Bromma är fin och skulle passa fint in här.
Här i hörnet av Bryggare Bergs väg och Kvarnängsvägen finns en stor
asfaltsyta och en förrådsbyggnad där man kan bygga fler bostäder, som
radhus eller Townhouse. Det finns ett fint område som heter Vallbostrand i
Vallentuna, ett townhouse på Slåttervägen i Enebyberg och fina radhus på
Ålstensvägen i Bromma.
Här i hörnet av Bryggare Bergs väg och Kvarnängsvägen finns en stor
asfaltsyta och en förrådsbyggnad där man kan bygga fler bostäder, som
radhus eller Townhouse. Det finns ett fint område som heter Vallbostrand i
Vallentuna, ett townhouse på Slåttervägen i Enebyberg och fina radhus på
Ålstensvägen i Bromma.
Här kan en liten rondell byggas. För närvarande finns tre trafikljus nära
varandra. Den vid Rosenvägen kan tas bort och ersättas av en mindre
rondell för att få fart på trafiken.
Här kan man bygga nya småhus/radhus
här kan man bygga småhus/radhus eller ett center för ungdomar
här kan man bygga småhus/radhus.
Här kan man etablera nya lokaler (t.ex. frisör, bygghandel, butiker etc.)
Här kan man lämpligen få in flerfamiljshus, Trafikerad korsning och skulle
rama in torget.
Här kan man också bygga bostäder, max 3 våningar högt för att inte skygga
bakomliggande villor. Riv inga andra hus!
Här kan man skapa fler möjligheter för boende och social samvaro.
Här kan utvecklas till stadsradhus i gammal stil som harmonierar med
villabebyggelse, alternativt trevliga pensionärsbostäder med tillgång till
trädgård. Obs! Viktigt att det inte blir höga hus utan att de ansluter/är i
harmoni med villabebyggelsen
Här kunde man bygga stadsradhus.
Här måste ev. bebyggelse göras varsamt. det ligger villabebyggelse intill
och lämpligen är hus max 2 våningar höga (lika huset med VC-vårdcentral).
Här måste ev. bebyggelse göras varsamt. det ligger villabebyggelse intill
och lämpligen är hus max 2 våningar höga (lika huset med VC-vårdcentral).
Här måste ev. bebyggelse göras varsamt. det ligger villabebyggelse intill
och lämpligen är hus max 2 våningar höga (lika huset med VC-vårdcentral).
Här måste ev. bebyggelse göras varsamt. det ligger villabebyggelse intill
och lämpligen är hus max 2 våningar höga (lika huset med VC-vårdcentral).
Här måste ev. bebyggelse göras varsamt. det ligger villabebyggelse intill
och lämpligen är hus max 2 våningar höga (lika huset med VC-vårdcentral).
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Här måste parkeringsplatsen byggas bort. Öppen tom yta och saknar
inramning av torget. Borde se över möjligheterna till en bebeyggelse lik den
som idag innehåller VC.
här ryms ett par luftigt placerade townhouses, alternativt som vid
Mariakyrkan, men max 2 våningar då området redan ligger högt och nya hus
ska ligga i maxhöjd med anslutande villor runtomkring
Här skulle det kunna vara flerbostadshus med lokaler i bottenplanet, men
om tex Husqvarnabutiken/bygg/trädgårdshandeln flyttar hit behövs
parkering i anslutning. Bebyggelsen kan skärma av mot genomfartsvägarna,
men får samtidigt inte bli för hög så att det skuggar/dominerar
bakomliggande villabebyggelse.
Här skulle det också vara trevligt med flerfamiljshus som kan inrymma
restauranger och lokala butiker i bottenplanet.
Här skulle mindre ny byggnad kunna byggas. Som smälterhop bra med
övrig miljö, kanske radhus/townhouse.
Här tycke jag att man kan bygga 4 vån lägenheter. Park el grönområde
viktigt mellan husen. Trappa ner antal våningar mot enfamiljshusen.
Här är det skumt kvällstid
Här är platsen mer lämplig för lite tätare bebyggelse. Det är en trafikerad
korsning och längre från befintliga villakvarter
I 50-talshusen har yngre människor råd att bo.
Idag en skräpigt udda fågel.
Idrottsshall/gym
Igen plats för bostäder och social samvaro
Indiska restaurangen är jättedålig o har få besökare. De har dessutom en
väldigt stor lokal. Skumt hur de kan ha intäkter o gå runt. De borde bort o
istället kunde man ha en integrerad restaurang med Ica så som Ica stopp
Viggbyholm har. Mkt trevligt!
Industrilokal
Industrilokal
Industrilokal
Industriområde som ger en en otryggkänsla när man går igenom det sena
kvällar
Industriområdet bringar en känsla av otrygghet
Industriområdet kan med fördel bebyggas med villa och radhusområden.
Ingen fortsättning av trottoarer för barnen norr el. väst om
Västerängsvägen/Kvarnängsvägen
Ingen grönska och mycket bullrig
Ingen naturlig fortsättning av cykelväg på östra sidan
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Ingen naturlig stadsmiljö utan vägen blir en delare mellan den västra sidan
och den östra
Inte så barnvänligt
Intetsägande/okänt
Istället för radhus bör småhus byggas. Skrev fel 1:gången
Jag tycker att marken bör användas för att bygga en ny idrottshall till skolan
men som också kan användas för föreningslivet. På så sätt kan man använda
parkeringen på östra Enebytorg och minimera biltrafik runt skolorna. I andra
hand lägenhetshus som är Max 4 våningar med affärslokaler i bottenplan.
Viktigt att de inte blir för stora och anpassas till villabebyggelse runt om och
trädgårdsstaden.
Jag tycker man borde ska en torg med en mittpunkt där allt centrera sig.
Torgen är grönt, har ytor att sitta och leka, en fontain och inga bilar,
runtomkring är låga "townhouses" i 30tals trävilla-stil
Jag vill absolut bevara gamla Enebyberg och vill inte att kommunen köper
upp villor och börja nalla på utrymmet mellan Eneby torg och
Västerängsvägen.
Jag är orolig för trafiken på gamla norrtäljevägen. Både avseende att
trafiken ska öka och att hastigheterna inte hålls. Hur kan man få ner
mängden trafik och ffa. farten på denna väg?
Kan bli bostäder och service. Mysig kvartersrestaurang
Kan göras om till bostäder max 4 vån utan att skugga, hindra befintlig
villamiljö
Kan göras om till bostäder max 4 våningar
Kan göras om till bostäder max 4 våningar utan att skugga/hindra befintliga
villor
Kan man ta ut trafiken från parkeringen här istället, så att dagens ramp upp
mot enebybergsvägen kan utformas primärt fr gående och cyklister istället.
Utan bilen i den punkten så kommer förutsättningarna öka fr en bra
koppling mellan de båda sidorna
Kan parkeringens norra hörn kompletteras med en låg bebyggelse, för att
rama in platsen? Då skulle denna även kunna utgöra en trevlig
ankomstpunkt för busspassagerare som klivit av bussen på andra sidan (idag
möts de av en parkering). Nu flyter parkeringen ut i en väg och sedan är
"torget" slut.
Kanske dags att fundera på den gamla idéen att riva de kommunala
bostäderna och bygga nytt boende för äldre upp mot enebybergsvägen med
gårdsgata mot sol i väster och lägre bebyggelse. Men kläm inte in något
emellan.
Kanske ngn trevligt fik eller resturang skulle vara trevlig
Komplext trafik nära skolan
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Kontorshus med oklart syfte, borde vara bostäder
Kontorslokal riv och ersätt med townhouse/radhus el. villor.
Korsning med trafikljus skapar bilköer utmed Enebybergsvögen/Täbyvägen
i båda riktningarna. Busstrafik toppar upp flödet så som det är byggt nu,
möjlighet till rondell?
Kraftigt nedgågna byggnader
Kraftigt nedgångna byggnader
Krymp parkeringen. Addera träd.
Krånglig cykelförbindelse
Krånglig vägen
Kunde vara finare bostäder och service till närboende
Känns otryggt
Känns otryggt för oss grannar, verkar som folk bor här olovligt i
kontorsbyggnad. Risiga lokaler.
Känns som ett otydligt område men en anonym verksamhet
Lekplats kan vara bra
Lekplats typ gunga
Lite högre bebyggelse som skärmar av med halvsmålägenheter för utflyttade
och skilda
lite mysigare
Lite tråkiga byggnader
Lokalerna som småföretagen hörs in i bör rivas och de gamla
lägenhetsbyggnaderna också
Låg byggnad nyttjar inte marken. Stadsradhus kan vara bra för att möta
villaområdet
Låga bostäder, 3 vån.
Låga bostäder, 3 vån.
Låga flerfamiljshus som SMÄLTER IN. Inte de där svinfula lådorna som
ses på andra sidan
Låga hus, butikslokaler, ser gamla och slitna ut.
Låt alla befintliga villor vara kvar. Bygg till villagränserna max höjd 1
våningsradhus.
Låt alla befintliga villor vara kvar. Bygg till villagränserna max höjd 1
våningsradhus.
Låt villor vara kvar
Låt villor vara kvar
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Låt villor vara kvar
Låt villorna längs med G:a Norrtäljevägen stå kvar
Låt villorna längst med Västerängsvägen västra sidan stå kvar.
Lägenheter 3-4 vån. Ev affärer i markplan
Lägenheterna oerhört eftersatta
Lägre bebyggelse
Lägre lägenhetshus
Längs bryggare bergs väg skulle det passa bra med stadsradhus/kedjehus
Längs hela vägen 2-3 våningshus som skärmar av från vägen med
smålägenheter för studenter.
Mer grönska! Ta bort fula plattor o få in mer grönska, kanske en fontän. Gör
torget vackrare så att man vill vara där.
Mer tillgänglighet och mer utbud
Mer trivsamt torg, mer grönska och bättre vindskydd
Mer träd och ett försök att få det mer levande. Mest bara betong idag.
Mer upprustning av befintlig bebyggelse.mer grönt,park.
Mindre parkering, lekdel, mer cykelvänligt.
Minska ner den gamla telefonstationen så mycket som möjligt. Tillåt låg
bebyggelse i form av stadsradhus som faller väl in i den omkringliggande
gamla bebyggelsen.
Minska ner planområdet till att gälla bussgaraget, macken, Konsum, Telia,
fbh men inte omkringliggande villaområde bara för att någon exploatör vill
det. Skolans storlek inkl idrottshall begränsar hur mycket som kan byggas.
Minska trafiken
Minska trafiken
Modernare bostäder som flyter in i området
Modernt serviceboende för de äldre i Enebyberg istället för befintliga
"pensionärslängor"
Mycket ful och tråkig plats. Var är växterna, träd och buskar. Skulle aldrig
vilja bo på bottenvåningen ut mot parkeringen. Hade det funnits något
avstånd med ex. buskar mellan hus och gångväg så kanske. Gärna något träd
att titta på också.
Mycket nedgånget. Föreslår låg bebyggelse såsom villa/parhus/townhouse.
Mycket slitna byggnader
Måla och renovera hyreshusen
Mörkt här på kvällarna
Mörkt, läskigt att passera sent om kvällarna
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Nedgången bebyggelse
Nedgången bebyggelse, förslagsvis flerbostadshus i liknande höjd, men
fortsatt med möjlighet till verksamhet i botten på dessa hus och/eller i
separata byggnader
Nedgången sliten byggnad med skräpig tomt.
Nedgånget
Nedgånget hus, pågår också en del "skum" aktivitet i detta hus. Flera
fönster står öppna dynget runt
Nedgånget och eftersatt industriellt område. Anpassa till villatomter.
Nedgånget och eftersatt industriellt område. Anpassa till villatomter, med
samma höjd som villorna. .
Nedgånget och eftersatt industriellt område. Kan passa för flerbostadshus i
lägre karaktär med någon form av service i gatuplan.
Nedgånget område
Nedgångna bostadshus
Nedgångna fastigheter mot Enebybergsvägen
Nedgångna fastigheter som kan rivas och bebyggas med 2-3
våningsbostäder
Nedgångna flerbostadshus
Nedgångna hus, tråkig vy
Nedgångna hus. Ny 3-4 vån bebyggelse att föredra. Ev affärer/fik i
markplan.
Nedgångna hyresbostäder som ser förfallet ut.
Nedgångna hyreshus
Nedgångna hyreshus, märklig stor tegelkub till byggnad bakom
Nergågna hus
Nergånget hus
Nersidan av denna byggnad är lite avskärmande, inte inbjudande. Om
platsen avses bli mer offentlig så behöver höjdskillnaden hanteras och
gestaltningen inbjuda till möten. Idag är den dock privat så det finns såklart
ingen anledning för dem att förbättra "nersidan".
Nuvarande Eneby torg kan göras bättre och utvecklas. Det som gjordes i
början av 2010 blev inte bra. Torget är ett ogästvänligt blåshål.
nuvarande parkering vid torget bör förses med rader av träd/ buskar som
avslutning mot vägen.
ny bebyggelse
Ny bebyggelse
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Ny bebyggelse
Ny bebyggelse
Ny bebyggelse
Ny bebyggelse
Ny bebyggelse
Ny bebyggelse (ej höghus)
Ny bebyggelse krävs
Ny bebyggelse krävs
Ny bebyggelse med hållbarhet i fokus vill jag se!
Ny bebyggelse vore trevligt med tanke på skicket på fastigheterna
Ny byggnad behövs i stil med Enebytorg
Ny fastighet
Ny fastighet
ny vacker byggnad
Nya
Nya 2/3 vånings lägenheter i stället för de gamla
Nya affärer
Nya bostadshus borde ersätta de gamla men inte byggas direkt vid vägen
utan en bit in från vägen för att ha buskar pch träd längs gatan, och mer
grönt inom området för att få en känsla av trädgårdsstad.
Nya bostäder
Nya flerbostadshus i flera våningar (ungefär i samma höjd som nuvarande)
och en mer genomtänkt miljö runt nya byggnader
Nya flerfamiljshus närmast Enebybergsvägen, ca 3 våningar höga
Nya fräscha bostäder
Nya fräscha bostäder
Nya hus
Nya lägenhetens komplex
Nya villor eller radhus.
Nya villor och radhus.
Nya villor vid gamla telestationen
Nya Östra Enebytorg bör i möjligaste mån anpassas till en helhet med
Västra Enebytorg
Nybyggnation önskvärd.
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Nygg nytt, kanske radhus, det finns befintliga grannar som man måste ta
hänsyn till. Respektera grannarna.
Nytt bostadshus
Någon form av mer levande verksamhet eller kanske resturang
När man anländer Eneby torg med bussen söderifrån, så kommer man rakt
på en parkering när man korsat vägen. Här skulle mötet med "torget" kunna
vara mer omfamnade. Man behöver i nuläget antingen korsa
parkeringsplatsen för att komma den genaste vägen till butikerna, eller så
måste man över ett övergångsställe till (vilket ingen frivilligt gör).
Närgånget hyreshus
Närmast vägen lite högre 2-3 våningshus som skärmar av vägtrafik
Och här ligger hyreshusen jag skriver om.
Ofta besökt men ser inte roligt ut
Ofta kaotiskt med bilar på tomgång utanför ICA och tobak
oklart varför dom här villatomterna inkluderas i det skuggade området?
oklart varför dom här villatomterna är inkluderade i det skuggade området?
oklart varför dom här villatomterna är inkluderade i det skuggade området?
Om villakvarteren exploateras flytta fastighetsgräns så att bilar och barn får
plats.
Om östra enebyberg skall bebyggas i likhet med dagens enebytorg behövs
viss yta.
ombyggnad av gamla fastigheter - småskaligt för att smälta in i
villabebyggelse och trädgårdsstad
Ombyggnation med lägre bostäder som smälter in i samhället
Området bebyggs med låga radhus och som stämmer in mot
villabebyggelsen
Området kan likna det hus som finns vid torget i anslutning till
Enebybergsvägen (med BVC, skomakaren etc). Lokaler eller företagshotell
nertill och ev ett fåtal lägenheter ovanpå.
Området med olika lokaler och verksamheter kan göras betydligt trevligare gärna bostäder.
området närmast enebybergsvägen bör förbättras. Det innebär dock inte att
man ska pressa in maximalt med hus och lägenheter. återigen småskalighet,
lägre bebyggelse och varsamhet bör prägla
Onödig trafik på Gamla Norrtäljevägen, genomfartstrafik bör förbjudas på
denna smitväg där mycket skolbarn rör sig.
Ordna gångväg för barnen på väg till skolan. Om villatomterna norr om
vägen exploateras ta mark från dessa för ändamålet.
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Osäker miljö. Ensligt, otillåten uthyrning, skumt köientel o mötesplats
nattetid för skymma bilar
Otroligt tråkigt parkering!
Otrygg tunnelpassage
Parallella gator skapar mycket håtdgjorda ytor och den nya bebyggelsen
borde istället ansluta direkt mot Enebybergsvägen
parkering ersätts med bebyggelse
Parkeringen borde bebyggas med ett lika hus som vårdcentralen. Ramar in
platsen och skyddar torget. Mer torgkänsla. Parkering kan nyttja garaget.
Parkeringen är som ett stor asfalterad fält. Flervåningshuset har en arkitektur
som mer ser ut som en färja än ett hus. Mer variation på höjder, sektioner
och fasadmaterial skulle kunnat ge känslan av flera mindre-men
sammanhängande byggnader
Passar bostäder och central yta för social samvaro
Passar inte in i området.
platsen mellan husen, inte mysigt
Potential för att kunna göra något gynnsamt och gemytligt för oss som bor
här
på de första bilderna av det då projekterade torget så fanns det träd och
buskar på den här parkeringen. tydligen räckte inte budgeten till för detta,
för det är väldigt sparsamt med det gröna, men väldigt generöst med betong.
Radhus
Radhus
Radhus
Radhus
Radhus eller Kedjehus längre in i området.
Radhus eller kedjehus vid det gamla kontorshuset
Radhus eller parhus
Radhus eller parhus där trädgårdsmaskinsaffären ligger
Radhus vid "bygghemma" butiken
red ut om området kan bebyggas med ett långsmallt hus (tex som i
Hjorthagen) längs vägen, max 2 våningar. användning som äldre eller
seniorboende.
Renovera befintliga fastigheter o gör ett litet pittoreskt minicentrum med
fik/bistro i gamla postens lokaler, små butiker som t ex Marias blommor i
längan, o butiker nedtill o kontorslokaler upptill i fastigheten mitt emot
(gula huset vid gamla busshållplatsen
Renovera byggnad eller ersätt med småhus/radhus
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Renovera fasaden lite men gör den högre. Bygg för allt i världen inte ett nytt
fult hus med platt tak utan gör något som är vackert att kika på. Bergslagens
sparbank är ett byggprojekt att ta lite inspiration ifrån. Såg det på
anslagstavlan i Enebyberg.
Renovera flerbostadshusen
Renovera flerfamiljsbostäder
renovera husen
Renovera hyreshusen
Renovera och behåll om möjligt, våga vara miljömedvetna
Renovera/bygg nya trevåningshus
Renovering
Restaurang
Restaurang, bostäder 3-4 våningar
Restaurang, butik mm. Tråkigt område ny.
Risigt hus, behöver byggas nytt
Risigt hyreshus
Riv
Riv
Riv befintlig byggnad
Riv befintliga byggnader och ge plats åt nya hus.
Riv byggnaden och bygg bostäder, max 3 våningar
Riv båda husen och bygg lägenheter
Riv de fula hyreshusen
Riv de fula hyreshusen och bygg nytt
Riv de gamla flerfamiljhusen och televerksbyggnaden samt gamla Konsum
(Byggmarknaden). Ersätt med 3 vån hus mot vägen och radhus mot
befintliga villorna
Riv de gamla flerfamiljshusen samt företagshusen. Se till att det finns
restaurang och några butiker
Riv de gamla husen och bygg nya fräschare stadsradhus t ex
Riv de gamla husen, bygg max 3 våningar hög, men anpassad lägre mot
grannarna.
Riv de gamla husen. Ersätt gärna med radhus
Riv de två hyreshusen
Riv dessa byygnader omgående.
Riv det fula gamla bussgaraget
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Riv det gamla Konsum-huset och bygg mindre stadsradhus som smälter in i
den gamla villabebyggelsen omkring denna tomt.
Riv det otroligt fula och eftersatta hyreshuset. Det skapar otrygghet och det
verkar försiggå märkliga affärer i ena huset pga spring av olika män och
lättklädda tjejer.
Riv detta ruckel
Riv eller bygg om.
Riv eller renovera lägenhetshusen. Ser riktigt tråkiga ut.
Riv eller renovera upp
Riv eller renovera.
Riv husen
Riv husen och bygg ett nytt område som ansluter till den västra delen
Riv husen och bygg nya stil med västra sidan
riv huset - gör en rondell i stället för korsningen
Riv huset och bygg t ex cityradhus.
Riv huset och bygga privata boenden
Riv huset som inte passar in i miljön - bygg radhus
Riv hyreshus
Riv hyreshusen och bygg nya vackra bostäder
Riv hyreshusen och bygg trevåningshus/townhouses
Riv kontroshus
Riv markerade fastigheter och skapa ny småskaliga grupp flerbostadshus
blandat med butiker o resturanger. Allt av hög kvalitet
riv o bygg nytt
riv o bygg nytt
Riv och bygg bostäder t ex radhu, låga lägenhetshus max 2 våninga
Riv och bygg ihop med västra Eneby Torg men med mer utbud av trevliga
restauranger med uteservering i kvällssolen, Jfr Djursholms torg
Riv och bygg lägenheter
Riv och bygg lägenheter
Riv och bygg nya bostadshus, max 3 vån alternativ rusta upp befintliga hus
Riv och bygg nya lägenheter
Riv och bygg nytt
Riv och bygg nytt
Riv och bygg nytt
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Riv och bygg nytt
Riv och bygg nytt
riv och bygg nytt
Riv och bygg nytt ej mer än 2 våningar
Riv och bygg nytt, lokaler i botten och bostäder. Inte för högt Max 3-4
våningar
Riv och bygg något användbart som gör infarten till Enebyberg från Täby
attraktiv
Riv och bytt nytt. Bygg vilka typer av bostäder som helst. Förslagsvis
lägenheter blandat med radhus/flerfamiljhus.
Riv och ersätt
Riv och ersätt
Riv och ersätt
Riv och ersätt
Riv skiten
Riv, bygg nytt. Få bort komposten från marken
Riv, villor istället.
Riv, villor istället.
Riv!
Riva eller rusta upp flerfamiljshus
Riva flerbostadshus
Riva gamla slitna byggnader
Riva kontorshus
Riva o bygga nytt fint, inte för högt
Riva och bygga nytt fint, dock inte för höga hus
Riva och bygga nytt fint, inte för högt
Riva och bygga nytt fint, inte för högt. Även bygg hemma, där Telia sitter,
lägenheterna vid enebybergsvägen, gamla antikaffären samt kontorslokalen
mittemot
Riva och bygga nytt fint. Inte för högt
Riva och bygga nytt, inte för högt
Riva televerkets kontorshus
Rivning bygg nytt med lokaler i botten och lägenheter. Inte för högt dock.
Gärna utrymme för en trevlig restaurang.
Rivningsobjekt
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Rondell
Ruffiga och slitna hus
Ruffigt
Rusta befintliga hus eller bygg nytt
Rusta upp de befintliga husen
Rusta upp de två flerbostadshusen
Rusta upp eller riv huset och avhys eventuella skumma personer som bor på
ovanvåningen av huset ovanför busshållplatsen.
Rusta upp husen
Rusta upp husen.
Rödljus
Rödljus
Rödljusen är katastrofalt utplacerade. Måste finnas andra möjligheter att
släppa igenom trafiken för att slippa köbildningar precis vid torget.
Saknar låga bostadshus här, som passar in bland villorna
Saknas trottoar längs Enebybergsvägen huset ligger helt intill. Bebyggelse
borde dras in rejält från vägen. Kanske till och med ”rundas” i hörnet alt
lämna plats för träd eller gräs och buskar. Detta både för bättre sikt och
trevnad.
Samma kommentar som innan, bättre att ha bostäder än en butikslokal för
trädgårdsmaskiner mm.
Se svar om trafiklösning i förra frågan
se tidigare kommentar. Gamla byggnader som behover renoveras.
Teliabyggnaden med omgivning gör också att området får en skrotig känsla.
Se tidigare svar
Se till att nuvarande ägare (Ebab??) rustar upp befintliga två hus, alternativt
projekterar något liknande. Tillåt annan bebyggelse i området däromkring.
De äger ju fastigheten intill med adress Gethagsvägen. Just nu är dessa båda
fastigheter ren tragik. Används även dessa för all möjlig upplaga. Sorgligt.
Den fastigheten såldes av den familj som en gång byggde huset på tomten...
Nu huserar byggarbetare där med neddragna gardiner och adventsljusstakar
i fönstret året om...
Se till att ordna det här risiga hörnet, ser illa ut att Hortologerna själva inte
kan hålla ordning kring sin verksamhet
Ser idag övergivet och tomt ut på vissa platser, bygg liknande som de låga
lägenhetshusen
Ser nedgånget och oanvänt ut, mest som en avstjälpningsplats.

DANDERYDS KOMMUN

56 (97)
Datum

Diarienummer

2021-05-03

KS2020/0326

Ser tråkigt ut det kan förbättras genom att göra det fint som att plantera
växter.
Ser tråkigt ut. Inte så inbjudande. Bara betong. Man kan rusta upp, rensa och
göra det finare. Plantera mer växter. Göra så att man vill vara där och ha
kul.
Ser ut som en sopptip på gårdssidan och huset rivningsfärdigt
Skapa gräsyta alternativt bygg ett eller två fristående villor
Skulle behöva fräscha upp utsidan av husen.
Skulle kunna byggas några trevliga townhouse här (Max 2,5 våning)
Skum byggnad med skymda parkeringsytor/avställningsytor. Byggnaden
känns nedgången och sliten.
Skärma av parkeringen så att den inte syns om man sitter på torget
Slitet fult hus
Slitet hus (rosa huset)
Slitet hus och nedgången tomt
slitet, inte efterfrågat som affärslokal
slitet, inte efterfrågat som affärslokal, skräpiga parkeringsytor
Slitna byggnader
Slitna byggnader, önskar fler butiker och restauranger
Slitna fula hus
Slitna hus
Slitna hus
Slitna hyreshus
Slitna hyreshus
Slitna hyreshus
Slitna tråkiga byggnader
Småhus, radhus ev
Småhus, radhus ev
Snygga småskaliga byggnader, fler restauranger
snyggare flerbostadshus
Sopstation nu
spräng berget, bygg max 3 våningar hög.
Stadsradhus eller flervåningshus med trädgårdar mot villorna
stadsRadhus eller tvåvåningshus i form av hästsko med innergård för att
skapa samlingsrum för familjer med lekplats.
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Stenöken av bilplatser. Ger ett negativ intryck. Helst skulle parkeringen
gravas ned under torget och torget göras om till en lockande och politiv
upplevelse. Idag är det ingen som stannar till av en slump, eftersom platsen
är avtändande.
Stor asfaltsyta som kan utnyttjas bättre
Stäng av vägen för trafik från Täby
Synka trafikljusen bättre
Synliggöra att det finns butiker
Sänk marken närmast Enebybergsvägen till samma nivå som västra sidan
Ta absolut inte bort detta grönområde och bullerskydd mot Hallongränd
Ta bort byggnaden och bygg en ny fullstor idrottshall där. P-platser finns i
anslutning till Torget, bra gångväg via tunneln. Mycket nära till skolan.
befintlig fastghet har ungefär sa,mma höjd som en idrottshall vilket gör det
det enklare med befintliga garannar.
Ta bort dessa hus lägra hus tre våningar
Ta bort husen närmast vägen
Ta bort parkeringen framför apotek, mataffär, tobak. Kaos, felparkeringar,
tomgångskörning etc. Vad används det lilla torget till? Inget så länge jag har
bott här som är 50 år nu.
Ta bort rivningskåkarna
Ta bort rödljus o trafikhinder, ni har täppt till trafiken. Tar evigheter att åka
förbi
Tegelhuset (Telia?) fint men passar inte riktigt in i området. Kul om det
kunde bli bostäder i det huset som det är
Telestationen är sotr och borde kunna ersättas av mindre. Övrig yta skulle
cityradhus kunna byggas på.
telia o flerbostadshusen riv och bygg nytt
Telias byggnad ta bort och ersätt med villor.
Telias nuvarande kontor kan rivas och tomten bebyggas med Townhouse
hus (=lite högre radhus) på max 3 våningar (inräknat vind och gatuplan). Se
husen på Slåttervägen 7A-H i Enebyberg som idé, men man kan bygga med
lite mer variation, men inte högre.
Tidiga hus, nya hus borde byggas
Tidigare förslaget för Östra eneby torg saknade helt insikt i den mängd
trafik som angör torget, verksamheterna och bostäderna. Idag används
rampen näst intill enbart av bilar och det är väldigt naivt att tro att bilarna
ska samsas med gående i denna punkt i nån slags share-spacelösning. Vi har
frekvent busstrafik, tung trafik och hög belastning/köer i rusningstrafik (före
och sannolikt även efter corona). Om man vill att gående ska prioriteras i
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denna punkt behöver man leda ut trafiken från torget och parkeringen mot
Rosenvägen eller längre norr ut på Enebybergsvägen.
Tillåt nybyggnation
Tipsa kyrkan ;-) om att söka bygglov för ny entré mot torget nu när den
”nya” bebyggelsen gjort att träffpunktens entré hamnat märkligt
Torget känns som en stenöken med jättetrist parkering.
Torget ser ut som en Finlandsfärja/en enda stor parkeringsplats
Torget skulle kunna utvecklas positivt genom att man tar bort bilarna från
torget, angöring ok, men inte behöver man parkera en meter från ICA. Man
kan gott gå från parkeringen på andra sidan infarten. Torget kan då bli
tryggare fr alla barn och gamla som rör sig där. Det skulle öka potentialen fr
uteserveringar och man skulle kunna addera mer grönska, idag är torget för
håtdgjort och det är för mycket bilar.
Torget är bara en parkeringsplats inget livfullt torg.
Torget är väldigt trist, trist utbud och dåliga restauranger.
Trafiken genom Enebyberg är fruktansvärd. Vanligtvis i rusningstrafik står
det bilar och gasar. Många kör för fort då det ej är rusning.
Trafikljusen och alla avsmalnande gör att trafiken blir långsamt.
Kollektivtrafiken fastnar pga alla bussar som måste vänta på varandra.
Varför kan inte vissa bussar svänga av vid Täby och sedan ut på
motorvägen.
Trafikljusen är ofta sönder.
Trafiksituationen, behövs busskörfält
Trappa/ramp ned från busshållplatsen till Tobaken
Trevlig verksamhet men tråkigt område
Trevliga bostäder 2-3 våningar vore trevligt. Gärna med handel i markplan.
Gärna ny lokal för Bygghemma!
Trevligare bebyggelse
Trevligare byggnad
Trist hus, ingen allmän service
Trist inbjudande gammal kontorslokal
Trist industriområde
Trist och inte speciellt bra handelsverksamhet
Trist område som skulle behöva rustas upp.
Trist rivningsobjekt
Trista barracker
Trista bostäder och kvarter
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Trista hus
Trista hus
Trots nya gupp så kör bilar fort och utan uppmärksamhet där en stor mängd
barn går från norra Enebyberg till Enebybergsskolan. Incidenter, tack och
lov mindre, vanliga (t.ex. krockade två bilar när en släppte fram mig som
gående för 2 veckor sedan, 1 bil körde upp på refugen förra veckan, och
gångskylten kördes ner nyligen)
Tråkig bebyggelse
Tråkig bebyggelse, vill hellre se affärer eller villor
Tråkig byggnad
Tråkig byggnad
Tråkig byggnad
Tråkig byggnad.
Tråkig fasad
Tråkig fasad
Tråkig fastighet med lokaler, oinspirerande buskage vid busshållplatsen.
Tråkig företagsbyggnad
Tråkig, nedgången byggnad
Tråkiga hus
tråkiga ytor
Tråkigt att cykel o gångväg tar en omväg. Det måste bli bättre.
Tråkigt företagshus -riv/renovera/bygg nytt
Tråkigt hus
Tråkigt hus
Tråkigt hus, Gärna nytt fint LÅGT hus
Tråkigt o anonymt, skapa hellre butik/ bostäder
Tråkigt område. Önskar mer service och en pub
Träd
Trädgårds fyller ett behov i en trädgårdstad.
Trädgårdsaffären och tomten runt denna, här skulle man kunna bygga
bostäder, typ radhus. Det finns ett fint område som heter Vallbostrand i
Vallentuna, ett townhouse på Slåttervägen i Enebyberg och fina radhus på
Ålstensvägen i Bromma.
Trädgårdsaffären och tomten runt denna, här skulle man kunna bygga
bostäder, typ radhus. Det finns ett fint område som heter Vallbostrand i
Vallentuna, ett townhouse på Slåttervägen i Enebyberg och fina radhus på
Ålstensvägen i Bromma.
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Trädgårdsbutiken tillför väldigt mycket till oss boende men skulle kunna
uppgraderas byggnadsmässigt.
Tunneln och bron väldigt gammal och fullt
Tunneln under Enebybergsvägen är det sätt som de allra flersta korsar
Enebybergsvägen. Att utveckla denna genom konst, gestaltning etc skulle
öka tryggheten och upplevelsen mycket. Det är viktigt att kopplingarna upp
från den nedre nivån grs gena och genersa, för att premiera att röra sig under
snarare än korsa Enebybergsvägen.
två hyreshus som behöver renoveras.
Två nedslitna 50talshus ,marken kan användas bättre
Tycker att hela området på denna sida enebybergsvägen inte är så trevlig
underhåll av bef flerbostadshus, behåll exteriör och stil, fräscha upp
kringliggande område mht rabatter, gård, gångväg osv
underhåll/tillbyggnad av i stort sett befintlig byggnad eller samma
omfattning mht storlek och höjd. Fräscha upp omgivning mht gård, rabatter,
gångväg mm
Uppfräschning
Uppfräschning av byggnad eller möjligtvis ny byggnad skulle bli snyggare
men tycker att storlek och höjd är bra, ingen högre byggnad!
Uppfräschning av byggnad vore bra eller möjligtvis ny byggnad men inte
större eller högre en befintlig!
Uppfräschning av hus eller nya behövs
Uppfräshning/nya bostadshus
Uppgradera fastigheten i samma skala
Uppgradering av fastigheten och markytor runt omkring
Uppställningsplatser för diverse maskiner ser väldigt tråkigt ut. Behöver tas
bort
Vad kan förbättras?
Var väldigt varsam med övergången till den gamla villabebyggelsen. Viktigt
att det inte blir "höghus möter villa"
Varför ha detta på attraktiv tomt? Skapa annat, ev bostäder: butiker
Varsamhet till befintlig villamiljö men ev högre bebyggelse mot trafikerad
väg.
Varsamhet till befintlig villamiljö.
Verkar idag som soptipp
Verksamheten bör erbjudas annan plats för sin verksamhet och området bör
bebyggas med hus om max 3 våningar alternativt radhus
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Verksamheten här bedrivs i äldre byggnader om kanske inte hör hemma i ett
bostadsområde.
Vi behöver områden att sitta ute i natur, gärna sittbänkar i omgivning med
vintergrön häck mot enebybergsvägen samt med förslagsvis japansk körsbär
träd planerade för välkomnande miljö redan under våren och placera gärna
här möjlighet att bygga ett ljus inglasat kafé med möjlighet till uteservering
under tak. Detta möjliggör utemiljö som vi saknar idag inte minst med
erfarenhet från pandemier, tänk som Kungsträdgården.
Vi blev lovade ett grönt torg, det blev en stor ful asfalterad parkeringsplats
Vi blev lovade ett grönt torg, vi fick en ful asfalterad parkeringsplats där
ingen kan mötas eller umgås.
Vill gärna ha fler restauranger / glasskiosk/ uteservering
Villa parhus istället kanske?
Villabebyggelse istället för industrilokal
Villabebyggelse istället för nuvarande byggnad
Villabebyggelse istället för nuvarande byggnad
Villabebyggelse/idrottsanläggning istället för industrilokal
Villamiljön öster om Bryggare Bergs väg 2 bör ej bebyggas så att det
påverkar befintlig Villamiljön öster om med skugga och trafik.
Villaområde, behåll alla villor och var försiktig med höjden på alla
byggnader som är direkt mot villatomter. Vill behålla villastaden
Villaområde, gör inga ändringar här. Behåll villakänsla är det viktigaste när
ni funderar på att ändra i området
Villatomter skall inte användas för att utöka eventuellt planområde som vid
tidigare detaljplaner i samma område.
Villorna runt Byggare Bergs väg som finns där idag tycker jag ska vara
kvar. Det är lite blandad stil på villorna, vilket är berikande. Ny byggnation
i området bör harmoniera med den generella byggstilen från 1910-1920-talet
som karaktäriserar Östra Enebyberg
Viss uppfräschning av byggnad skulle vara bra men samtidigt mycket
positivt att företag som blomsteraffären flyttat in och det vore synd om
hyran höjs så att dessa inte kan vara kvar.
Vore trevligt med radhus typ mariakyrkanområdet, några småbutiker(
resturang, café, utegym, samt aktivitetspark för barn och ungdomar). Det är
dåligt med utrymmen för ungdomar att träna, spela tex volleyboll på).
Vägen och framkomligheten
Väldigt trist baksida ser ut som ett sopupplag
Vändplan saknas
Vändplats saknas
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värmeverk
äldre bebyggelse ersätts med villor, parhus eller lägre hus
Äldre bostadsbyggnader i dåligt skick
Älskar Björnes Garage
Ändrad typ av användande, gör om telestationen till bostäder eller
idrottshall.
Även denna tomt passar bra för seniorboende med trädgård mot
villabebyggelsen, och besöksparkering mot bryggare bergs väg.
även denna yta kan utnyttjas för ny bebyggelse
även här kan rymmas luftigt placerade townhouses, alternativt som vid
Mariakyrkan, max 3 vån höga och fallande till två in mot angränsande
gamla villaområde
Ödslig parkering i västra Enebytorg som tyvärr inte fungerar så bra när man
går från den till affärer etc. då man intuitivt vill "gena" när man går till
tobak men det är direkt trafikfarligt så man måste först gå till trottoaren vid
frisören och fortsätta till Ica för att sedan gå till Tobaksaffären (ATGombudet och paketutlämningen). Hela västra torget är ogästvänligt med
stora betongytor
Ödsligt och ovårdat hus
Önskar mysigt torg, med uteserveringar, planteringar och Inte bilar, är
förvånad över denna hittills gjorda utformning, farligt, otrevligt och bullrigt
Övergivet hus, bara delvis bebott.
Övergivna hus? Ser väldigt tråkiga ut.

Fråga: Varför känner du dig inte trygg på den här platsen?
Bakgata, oupplyst, fallfärdigt,skräpigt
Biltrafik bland med cykel och gångväg
De boende i de två betonghusen mittemot Enebytorg är extremt stökiga och
stör konstant ordningen i området. De gör att jag inte känner mig trygg
De nergånga husen bringar en känsla av obehag
Det bor nog folk olovligt i kontorslokaler, lite otryggt att gå förbi på kvällar
Det bor skumma personer på övervåningen av huset ovanför busshållplatsen
som håller på med vapen och alkohol öppet.
Det saknar gångväg i det här gatan.
det är ytor närmast Enebybergsvägen, efter tunneln, undergångrampen som
känns otrygga. Här är det skräpigt, mörkt och skumt,
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Dold uppgång västerifrån mot övergångsställe. Nerförsbacke mot
övergångsställe västerifrån. Plus mycket trafik. Inte bra för barn och cyklar.
Dålig belysning. Diffusa människor som går in o ut hyreshuset
Dålig belysning. Varför bor det folk i huset? Sonen blev rånad o överfallen
här på väg hem
Dåligt upplyst
Dåligt upplyst, industrilokaler som jag själv kopplar till otrygghet
En gångtunnel med måttlig social kontroll
En industriparkering utan kontakt med boendemiljöerna
Enslig busshållplats med dålig och utsatt känsla
Ensligt
ensligt
Ensligt kvällstid
Förekommit rån utanför byggbutiken
Gångtrafikanter behöver bredare gångbanor med plats för ev rullator eller
barn i handen el dyl. Oro för cyklister som kör fort.
Gångtunnel med dålig belysning
Gäng. Rån har förekommit. Mörkt.
Hänger en hel del folk på kvällarna i området. Varit rån i området. Mörkt o
ruffigt
Här dyker det ofta upp barn österifrån som kommer från skolan och hamnar
ett par meter från fullsatt rusningstrafik.
Här finns ett övergångsställe som det ofta hänt att barn
springer/cyklar/sparkcyklar över direkt söderifrån (dolt).
Här är det mörkt och ödsligt att gå förbi, vilket jag gör varje dag
I det rosa huset bor skumma människor. Det är ju inget bostadshus, varför
får det ens förekomma? Det är mörkt och ensligt runt om. En plats man
"stressar" förbi om man är ute sent.
I hela detta område - är numera ett ”ingenmansland” där nuvarande ägare
(fastighetsbolag) hyr ut genom rivningskontrakt till företag men även
privatpersoner som har tagit över området lite som sitt eget med upplag av
allt möjligt.
Knepig cykelväg som plötsligt avviker från Enebybergsvägen och där
cykelstråket blandas med annan trafik. Dålig korsning för cykel och gående
över Gamla Norrtäljevägen. Särskilt i pendlingstid då bilar påväg till och
från skolan blandas med cyklar och gående.
Komplext trafik vid krossningen.
Känns lite övergivet/mörkt på kvällarna
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Känns öde
Längs denna trottoar som inte har räcke mot trafiken springer det ofta smp
barn på väg till skolan. Blandat med mopeder och cyklister.
Längs med hela denna förfallna sida
Mycket trafik utanför ICA. Skräpigt och blåsigt. Tomt på kvällen.
Många skolbarn många barn går och cyklar i trafikmiljön i rusningstrafik för
att nå skolor och busshållplatser.
Många ungdomar samlas ibland i tunneln, röker och dricker.
Mörk undangömd plats nära bussen där det förekommit ungdomsrån
kvällstid
Mörker nedsänkt
Mörkt och ödsligt när man kommer hem med bussen kvällstid
Mörkt ogästvänligt torg.
Mörkt, ensligt, opersonligt. Har aldrig sett något som skrämmer mig men
ytan känns "ruffig". Välkomnar trevliga bostadshus här istället.
Mörkt, inga andra människor i närheten, vill inte gå där på kvällstid
Mörkt, skumma människor på kvällen
Mörkt, undanskymt. Rör sig lite folk i området. Otryggt att promenera
igenom under kvällstid.
Mörkt, öde
Mörkt.
Mörkt. Övergivna hus
Nedgångna hus med skumma personer.
Obehagliga fasader och dålig belysning
Obevakad parkeringshus under jord, mycket tillhåll av icke enebybergare på
torget kvällstid etc
ogästvänlig stor asfalterad parkeringsplats istället för trevlig mötesplats, ett
totalt misslyckande och ett fult sår i Enebyberg
Oklart vad verksamheten är
Olustigt bakom Bygghemma
onödigt mörkt här
Osäker på om det är boende eller företag, men det rör sig märkliga
människor på kvällen där.
Runt det gamla kontorshuset rör sig personer sent på kvällen och natten,
både ensamma och i gäng. Personerna verkar vistas i kontorshuset (går in
och ut).
Rutinaktivitetersteorin förklarar varför
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Rån har förekommit här på väg från busshållplatsen
Se tidigare svar. Skumt kvällstif
Skulle inte vilja gå i området m lokaler på kvällen. Tunneln mot Ica borde
gå att göra mycket trevligare
Skum belysning, öde
Stor väg med bilar som kör fort. Läskigt övergångsställe med rödljus som
ibland inte funkar.
Stundtals många ungdomar som dräller för kommunen inte satsar på
ungdomsgårdar
Trafiksituationen med alla bilar och bussar
Under rusningstrafik kan det gå med snigelfart genom Enebyberg under ca
45 minuter. Ibland känner man sig otrygg när det blir mycket avgaser i
luften på busshållplatsen.
Under sommarmånaderna förekommer det en del "busig" körning med
mopedbilar och mopeder på torget nattetid.
Ungdoms rån, skadegörelse
Varför känner du dig inte trygg på den här platsen?
Vet inte vad som finns här
Vid bussen. Det är lite trist och inte så bra övergång till andra sidan. Heller
inte så trivsamt då gångvägen och buskar inte gör det upplyst
Väg från busshållplats, mörkt, skymd sikt, inga bostäder
Väldigt smal trottoar
Ödsligt och mörkt hyreshus
ödsligt på kvällar dåligt upplyst få hus
Övergivet och utan insyn
Övergångsstället vid skolan är inte säkert. Flera bilister väljer att köra om på
fel sida av refugen istället för att vänta bakom bussen då den
stannat...särskilt vid kö i rusningstrafik.

Fråga: Om 15 år, vad vill du att andra säger om området då?
- Att man inte gav efter för trycket att maximera antalet personer per kvadratmeter.
- Att man insåg att genomfartstrafiken från Täby och norrut måste bort.
-" blev ju lika bra som västra Enebytorg"
..
"Där borde jag ha köpt en lägenhet."
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"Tur att det inte förvandlades till likt västra delen av torget."
"Tur att man bevarade den unika villamiljö som hotas alltmer när Stockholm växer. Se på
andra kommuner, där kommunpolitikerna lät uppföra höghus där det stod villor - nu
kommer det aldrig gå att få tillbaka. Tur att man inte gjorde det misstaget i Enebyberg!"
”Så bra att kommunen inte rev de gamla villorna som man sålde till byggbolaget. Så bra att
man byggde LÅGT och i GAMMAL STIL som harmonierar med övrig villabebyggelse.
Så bra att man inte bygger så herrans tätt som i Täby och Sollentuna. Skönt att Enebyberg
fortsätter vara ett lugnt område.
”Vad fint att man bevarat och rustat upp de gamla fina byggnaderna”.
*Det har verkligen blivit ett område som är attraktivt, skapar hemmakänsla och inbjuder till
samvaro. Ett grönt och ändamålsenligt bostadsområde med bra närservice
Alla är välkomna: unga vuxna, barnfamiljer, familjer med vuxna barn och äldre.
Att bo i Enebyerg är som att bo i en småstad med torget i centrum som allas mötesplats. Där
finns butiker, restauranger, bibliotek och alla service man kan behöva.
Att boende i Enebyberg fick inflytande över planeringen och att det bebyggdes i enlighet
därmed.
Att danderyd stått fast vid sin vision och fortsatt att vara sveriges bästa kommun att leva i,
och inte fallit för lockelsen att bygga för nytt och stort på bekostnad av stadsbilden
Att den nya bebyggelsen smälter in och anpassas till den äldre men ändå med en modern
touch
Att det blev ett lyckat område som väl harmoniserar med omgivande bebyggelse
Att det blev ett modernt tillskott med villor, småhus som kompletterar området bakom till
öster.
Att det blev ett riktigt lyckat projekt
Att det blev genomtänkt och att det passar in bra med befintlig villabebyggelse.
Att det fortfarande en trevlig lugn villastad där det INTE exploaterats på höjden utan att
saker är anpassat kring den övriga bebyggelsen med villor
Att det fortfarande känns som ett lugnt område, nära naturen och ändå nära storstadens
centrum.
Att det fortfarande är ett härligt och mysigt villaområde med ett litet torg. En perfekt
blandning med det lilla, mysiga och lugna området Enebyberg med närheten till de stora
utbuden i både Täby C och Mörby C. Att bra skola för Fklass-åk6 finns och bra
kollektivtrafik med bussar och Roslagsbanan.
Att det fortfarande är trevligt och tryggt!
Att det fortsatt att vara en modern trädgårdsstad
Att det funkar
Att det går att åka igenom med bil.
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Att det inte kommit för många bostäder och inte växt för mycket, utan fortsätter vara som
idag
Att det känns levande och prunkande
Att det nya är i god harmoni med villastaden, vilket inte går att säga om de nya husen på
enebytorg idag.
Att det nybyggda området har anpassats till det befintliga och att man har varit mån om att
behålla karaktären av den gamla villastaden
Att det passar in i Enebybergs villasamhälle
Att det passar med villastaden
Att det ser hemtrevligt ut, att det upplevs tryggt och att det finns mysigt fik men en
uteservering
Att det ska kännas tryggt, säkert och trevligt.
att det ska vara en bra personal och att det ska vara ett br ställe att hänga
Att det ska vara ett fint och välbebott område mee bra personal på ICA.
Att det ska vara grönt och lugnt. Inte så många bilar. Att täbytrafiken ej finns som
genomfartstrafik. Att täby och mörby centrum erbjuder cykelvägar. Att unga o äldre kan bo i
Enebyberg. Att man inte bygger höghus. Tur att man inte byggde för barnfamiljer, man hade
ju inte någon lösning för skolor
Att det smälter bra in i villaområdet.
Att det var väl att det bevarades och inte blev exploaterat. Att man lyssnade på
enebybergarnas protester.
Att det verkar vara bra bra plats att bo på för att kommunikationerna till stan fungerar väl,
för att det finns folkliv och mötesplatser med aktiviteter och verksamheter som boende
nyttjar o för att det finns alternativ för de som får förändrade livssituationer och behöver
byta bostad.
Att det är attraktivt och modernt stadsdelscenrum som har många lägenheter i alla storlekar
och bra service.
Att det är attraktivt ställe att bo på
Att det är bra för barnfamiljer så de fortsätter att flytta hit.
Att det är Danderyds och norra Stockholms mysigaste torg.
Att det är den trevligaste och vackraste platsen i Enebyberg; en plats som man gärna
promenerar till för att sätta sig ute, ta en kaffe och umgås/träffa andra.
Att det är en fin del av trädgårdsstaden. Att den småskaliga känslan i Enebyberg är bevarad
och går igen i området.
Att det är en fin ny årsring av bebyggelse som är väl anpassad till platsen i skala. Att den fått
samma gröna, lummiga karaktär som enebyberg i övrigt har. Att bilen inte fått en
framträdande roll, utan är undangömd. Att det är liv och rörelse med lokaler för deli,
blommor mm
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Att det är en idyll
Att det är en levande bebyggelse där man inte har exploaterat och överbefolkat området.
Att det är en levande villastad där det finns erbjudande och möjligheter för socialt umgänge
oavsett vilken generation man tillhör. Att det är en trevlig plats att bo, jobba på distansifrån
och att det finns ett litet centrum där det är lätt att uträtta olika ärendes och träffas socialt på
lunchen.
Att det är en mysig, fin trädgårdsstad där man vill växa upp och bo i.
Att det är en naturlig del av villastaden
Att det är en skön villastadskänsla med bevarad kulturhistoria och bra blandning av äldre
hus och nyare, icke höghus. Att man är glad över att Enebyberg INTE blev ett nytt Roslags
Näsby, där inget av det gamla stationssamhället har bevarats. Ett skräckexempel!
Att det är en trevlig bebyggelse med bullerbykänsla. Inte ett höghusområde.
Att det är en trevlig boendemiljö, nära till natur och nödvändig service med mötesplatser för
människor i olika åldrar och med olika intressen.
Ett levande bibliotek är nödvändigt.
Att det är en trevligt, tryggt och mysigt villaområde där det bor barnfamiljer
Att det är ett attraktivt och säkert område
Att det är ett fint och tryggt område, där (seniorer) kan bo utan att behöver bil, där
barnfamiljer vill träffas på torget och låter sina barn leka i fontänen och studenter träffas
över en kopp kaffe i solen.
Att det är ett fint, trivsamt och lugnt område att bo i.
Att det är ett levande område där folk rör sig, och att det finns en anledning (bostäder eller
affärer spelar mindre roll) att vistas där.
Att det är ett lugnt och trevligt område.
Att det är ett lugnt och tryggt område att bo och leva i
Att det är ett lugnt och tryggt område för alla
Att det är ett lummigt villaområde som gör att hela östa Enebytorg knyts ihop till en helhet
Att det är ett mysigt område att leva i och runt. Grönt och lummigt
Att det är ett mysigt område och inte alldeles för tätbebyggt.
Att det är ett mysigt område som alla trivs i, färgglatt och trevligt.
Att det är ett säkert område med bra människor utan kriminalitet
Att det är ett trevlig och trygg villaområde där invånarna trivs och är hållbart.
För att nå detta är det viktigt att inte bygga på höjden, mer än tre våningar förstör
trädgådsstaden, höjden på nuvarande torget var ett misslyckande . Tänk hus och radhus
Att det är ett trevligt och säkert område med mycket natur och trevlig bebyggelse. Att
området inte är för hårt trafikerat och att det finns bra kommunikationer.
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Att det är ett trevligt och tryggt villaområde med låg bebyggelse , lugn trafikmiljö, enkelt att
ta sig fram med cykel eller till fots, trevlig atmosfär som lockar till umgänge och möten och
där det är enkelt att vara fysiskt aktiv oavsett ålder.
Att det är ett trevligt område att bo och vistas i.
Att det är ett trevligt område med god service där människor träffas och trivs
Att det är ett trevligt område som passar in med överig bebyggelse och att infrastruktur i
övrigt är anpassad (till ökad befolkning, bilar, cyklar, annan verksamhet)
Att det är ett trevligt, tryggt och grönt område som kombinerar bostäder och trevliga, lokala
verksamheter och är en naturlig samlingsplats för Enebybergsborna.
Att det är ett trivsamt område som tillförde ngt positivt till enebyberg
Att det är ett trivsamt område, ej som nuvarande Eneby torg. Där är blåsigt och för mycket
bilplatser.
Att det är ett tryggt och trevligt område att bo i med möjlighet till allt man behöver i
närområdet.
Att det är ett tryggt och vackert område för barnfamiljer som är vackert sammanbyggt med
villaområdet i gamla Enebyberg. Jag vill att man bygger villor och inte annan bebyggelse i
Östra Enebytorg
Att det är ett tryggt, trevligt och familjärt område.
Att det är ett tryggt, välutvecklat och välplanerat område.
Att det är ett väl bevarat idylliskt bostadsområde med villakaraktär som passar in i det i
övrigt bevarade villasamhället i Enebyberg.
Att det är fint och att det har goda restauranger, smälter in väl i övrig bebyggelse
Att det är fint, fräscht och lugnt.
Att det är fortfarande villaområde
Att det är framkomligt!
Med fungerande kollektivtrafik som inte korkar igen hela stadsdelen
Att det är grönt och nära till naturen samt brs kommunikation
Att det är hållbart, snyggt och säkert
Att det är lika familjärt idag som för 15 år sedan. Torget är enebybergs mittpunkt och
samlingspunkt. Där springer man alltid på någon man känner i området.
Att det är småskaligt, låt det förbli en trädgårdsstad. Citykänsla saknas men det är också
meningen och eftersträvansvärt! Det fungerar inte att bygga stadsmiljö vid varje litet
centrum i kommunen.
Att det är som en liten småstad där allt man behöver finns inom räckhåll
Att det är som nu. En plats där man vill skapa familj, bo, leva genom alla åldrar i livet. En
plats där alla är välkomna och där det är tryggt, nära till friluftsliv och samtidigt nära till
storstaden och service lokalt i den mån det redan finns men också utökad service på gång,
cykel och bilavstånd
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Att det är som nya gamla Råsunda (minus den stora bilvägen som går rakt igenom). Som ett
sprudlande kvartersområde som tar med sig innerstan till trädgårdsstan. Toppenrestauranger,
bra fik, service, gym, liv och rörelse. Levande. Kanske en torghandel? Att folk reser dit från
andra områden för besök.
Att det är trevligt.
Att det är trivsamt att träffas där.
Att det är vackert och tryggt område. Ett bra område för barnfamiljer och pensionärer. Låg
kriminalitet, trygg trafik och plats för trädgårdar och promenader på bra trottoarer utan en
massa biltrafik.
Att det är vad äldre behöver. Det finns ju inga enplans radhus. Dom befintliga är ju till bl a
barnfamiljer och detta är ju ej så bra!
Att det är väl integrerat i omgivande villabebyggelse och att det är trivsamt. Att det
appelerar till olika åldrar. Att det inte bara blir barnfamiljer som flyttar in.
Att det är är som en integrerad del och passar in i området. Att det är trivsamt och finns
aktiviteter för alla åldrar.
Att detta centrala område i Enebybergs by levde upp till ambitionen att vara hållbart (i
enlighet med Danderyds nya klimat och hållbarhetsprogram och medborgarna) utan att bli
som alla andra förtätade områden med för mycket trafik för miljön och barnen.
Att dom skulle vilja bo här.
Att en trygg villamiljö är bevarad utan hemsk förtätning. Att trafiksituationen är bättre. Det
fungerar inte som nu, dvs att ett helt starkt växande Täby ska åka bil genom Enebyberg varje
morgon med kaos och snigelfart.
Att Enebyberg fick fortsätta att vara en trädgårdsstad med varierad låg bebyggelse. Gärna
modernt blandat med det gamla, men i harmoni med den omgivande villabebyggelsen. Och
att kommunen tillsammans med Täby kommun lyckades planera en fungerande infrastruktur
och trafikmiljö.
Att Enebyberg fortfarande är ett mysigt och lugnt utpräglat villasamhälle med grönska och
luftighet. Ett villasamhälle som passar bra för barnfamiljer, med skola, idrottsplats och litet
fungerande torg med närhet till Täby C, bussar och tåg.
Att Enebyberg fortfarande är oasen med småskaligt villaboende där människor möts.
Att Enebyberg har lyckats behålla sin karaktär som villastad och inte har dragits med i den
generella bygghetsen med stora lägenhetsbyggen
Att Enebyberg också har ”en plats på kartan” liksom Djursholm etc som länge satsats på.
Hoppas man reducerat trafiken ordentligt och att området är både vackert, ändamålsenligt
och lugnt och ”ett område för alla”.
Att Enebyberg år en trevlig villastad
Att Enebyberg är en fantastiskt välfungerande villastad!
Att Enebyberg är en oas bortanför storstaden, en grön lunga där man kan få andas frisk luft
och har nära till skog och sjö. Låt Enebyberg förbli så. Inga fler lägenheter Det finns
tillräckligt vid Roslags näsby och Täby.
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Att Enebyberg är en plats för familjeliv där alla lever tryggt utan för mycket trafik med
mycket nära till fritidsaktiviteter och en central plats där människor möts på ett naturligt sätt
i vardagen.
Att Enebyberg är en välfungerande helhet med fin balans mellan den gamla
trädgårdsvillastaden och den moderna och effektiva centrumbebyggelsen runt Enebytorg,
med goda möjligheter för unga att få sin första bostad och för seniorer att byta från sina
villor till lägenheter.
Att Enebyberg är ett fantastiskt villaområde med villor från förra sekelskiftet och fram till
våra dagar och med ett bra utbud av servicenära bostäder för villaägarna att flytta till när
livet ändrar sig. Detta ger plats för nya barnfamiljer i villorna.
Att Enebyberg är ett mysigt villaområde.
Att Enebyberg är ett mysigt villasamhälle som är lugnt, grönt och luftigt och passar bra för
barnfamiljer. Att det finns en bra skola, idrottsplats och litet fungerande torg med närhet till
Täby Centrum, Roslags Näsby Centrum samt bussar och tåg. Det mysiga lilla med närhet till
det stora utbudet.
Att Enebyberg är ett område som karaktiseras av att vara en levande villastad med varierad
befolkning och ett allmänt trevligt område med torg eller liknande som har en eller flera
restauranger
att Enebyberg är fortsatt trivsamt, vänligt och öppet. Att arkitekturen är modern men ändå
anpassad till omgivande villor och dess historia.
Att Enebybergsvägen inte utgör en barriär.
Att kollektivtrafik är prioriterad framför bilar.
Att ödsliga parkeringsytor kan ha andra funktioner när de inte används.
Att kopplingen mellan Eneby torg och den nya noden Roslags Näsby är en trevlig passage.
Att inga bilar använder enebybergsvägen sim genomfart
Att man 20 minuter från Stureplan kommer hem till ett lugn, trygg och grön oas där man
känner sina grannar och engagerar sig i det som händer runt omkring en.
Att man fortfarande trivs i området, att människor är trevliga och att kommunen verkar för
en hållbar framtid.
Att man inte säger negativa saker om det iallafall. Enebybergs mest nedgångna ställe för
tillfället.
Att man kan och vill bo här i livets alla skeden, att vi har en småstadskänsla, där alla hälsar
på alla och nyinflyttade känner sig välkomna.
Att man lyckats behålla områdets karaktär och inte förtätat området. Nära grönområden,
med välfungerande skolor, barnomsorg och äldrevård och en fantastisk idrottsförening !
Att man lyckats bevara trädgårdsstaden/villastaden och den fina och familjära miljön som
Enebyberg erbjuder. Kolosser till höghus likt Mörby centrum eller det område Täby
anlägger vid Roslags Näsby station passar in i bilden av villastaden Enebyberg.
Att man låg i framkant med utvecklingen av samhället och såg behovet av större bostäder;
townhouse/radhus villor till fördel för hemarbete. Detta i sig minskade behovet av
transporter och trädgårdsstaden fortsatte att blomstra. Fördel Danderyd!
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Att man om 15 år kan säga att vi i Enebyberg, bevarar och renoverar byggnader som passar
in i området. Enebyberg föds man i och stannar oftast livet ut. De kommer säga, vilken tur
att ni slogs för Enebybergs småstads känsla. :-)
Att man på ett mycket trevligt sätt lyckats skapa en modern stadsmiljö av Enebytorg som
samspelar med och är anpassad till den kringliggande villabebyggelsen som skapar
förutsättningar för invånare i olika faser i livet.
Att området att tillfört Enebybergsborna ett modernt, miljömässigt hållbart och estetiskt
tilltalande bostadsområde som möjliggjort för ungdomar och mindre hushåll att flytta till
eller bo kvar i Enebyberg. Att kommunen tog chansen att skapa ett område som blivit en
stolthet för alla invånare.
Att området fortfarande attraktivt och att man vill bo där
Att området fortfarande är fräscht och tilltalande. Att man bygger hållbart. Bygga i trä är
både klimatsmart och hållbart. Att man inte gör om misstaget som man gjorde vid Eneby
torg där fasaderna redan behöver lagas. Att man lyckats behålla trädgårdsstaden och inte
fallit för den urbana trenden.
Att området har en bra balans mellan villabebyggelse och flerfamiljshus och att
samhällsbilden ger ett harmoniskt intryck.
Att området harmoniserar med intilliggande villaområden och verkligen är en trädgårdsstad
med betoning på trädgård.
Att området passar bra ihop med villastaden i östra enebyberg. Tack och lov att det inte blev
höghus & kolosser som ex i Mörby! Jag tror även att människor uppskattar att kommunen
bygger in grönområden.
Att Området passar in väl i angränsande villaområde och att kommunen till slut började
lyssna på invånarna.
Att området är bra och har flera olika sorters butiker
Att området är en så kallad villastad som präglas av barnfamiljer och äldre. Det utgör
fundamentet för trygghet.
Att politikerna inte lyckades förstöra det området också. Det är en villaförort, inte
Sundbyberg. Köper byggherrar på speck så ska de inte belönas genom att paja villastaden.
Att skolan fungerar, att det är lugnt och tryggt att leva i Enebyberg. Att det finns gröna
områden som Rinkebyskogen, Rösjöskogen. Bra kommunikationer från Roslags Näsby och
Enebytorg.
att trafiken fungerade bättre och att Sveriges dyraste cykelbana inte levde upp sitt behov
Att trädgårdsstaden bevarats på ett bra sätt.
Att trädgårdsstaden finns kvar och att alla försök att bygga stadsmiljö över Danderyd är
nedlagda
Att vi byggde hållbart och med plan för kommande klimatförändringar (växtlighet tex), att
det är ett område som känns tryggt och ombonat.
Att vi har lyckats med att förena yngre och äldre. Att vi förenade trafikens behov med de
boendes.
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Att vi inte flyttade hit för 15 år sedan
Att villabebyggelsen och den trygga miljön har bibehållits
Att Östra Eneby torg har gjort det möjligt att bo och leva hela livet här: köpa hämtmat , äta
på restaurang, fika, leka i lekpark och att äldre kan flytta ut från sina radhus men ändå bo
kvar i området och möjlighet till gemenskap och umgänge i park t ex med boulebana och
utegym.
Attdet känns välkomnande, tryggt och att de också vill bo här och ser det som en positiv
förebild av försiktig förtätning där skala och stil anpassats till områdets karaktär och själ.
Attraktivt för bostadssökande, grönt, trevligt att promenera i, bra kommunikationer
Attraktivt villa och småhusområde.
Attraktivt, nyskapande, lättillgängligt.
Attraktivt, urbant ’stadsliv’ i förorten med närhet till allt - fokus natur, bra
kommunikationer, bra miljö för både människor och djur, hållbara skolor och tillhörande
verksamheter ink. kulturdelar. En plats man vill bo länge bo, och längta hem till.
Barnvänligt och grönt område
Barnvänligt och trivsamt. Många grönområden. Villastaden är bevarad. Man satsar verkligen
på barnen och deras framtid. Skolan är toppen och maten i skolan är ekologisk och god.
Politikerna lyssnar och förstår att Enebyberg är en lika viktig kommundel som de andra.
Barnvänligt, tryggt, mysigt, bra kommunikationer
Bevarad ursprungsmiljö. Tryggt o glatt. Småhusstad. Grönt.
Blomstrande. Hållbart. Mysigt. Inbjudande. Mötesplats.
Bra anslutning miljö och bebyggelsemässigt tiöö Enebybergs villabebyggelse
Bra arbetsplatser, ingen trafikstockning på enebybergsvägen varje morgon och eftermiddag.
Lugnt och städat område där man kan känna sig trygg.
Vilken tur att man inte byggde höghus/gettoområde.
Bra att bo i
Bra att kommunen tog hänsyn till VILLAbebyggelse till öster snarare än höghus på andra
sidan torget. Att man bevarade villastaden.
Bra att man behållit området som villastad.
bra att man inte byggde ett höghus område på andra sidan vägen. bra att man inte rev de
gamla sekelskiftesvillorna. bra att man byggde lågt, max 2½ våning högt som det såg ut
2021.
Bra byggt genomtänkt och väl fungerande
Bra kombination trädgårds- och grönområden med låg bebyggelse
Bra miljö och möjlighet att få plats på bussen ta bort bilarna
Bra mötesplats för gamla och unga med ett levande torg med bra restauranger
Bra och trevlig bostadsområde
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Bra och tryggt boende med bra komunikationer till Stor Stockholm
Bra service. Mycket grönska. Trevlig låg bebyggelse.
Centralt, nära till handel och med superbra kommunikationer. Vilket det redan är. Men det
ser så OTROLIGT fult ut.
Charmigt, passande för en villastad. Torg som i Bromma med mysiga restauranger och fik
(nu pratar jag om hela Enebytorg).
Danderyd är en kommun där de som bestämmer (politiker och tjänstemän) känner till
kommunens samtliga delar och således inte beslutar i frågor som de saknar all kunskap om.
De är det ju väldigt trevligt att bo
Den hemtrevliga villastaden
Det blev Mysiga kvarter som visar prov på kreativ gestaltning och god arkitektur som inte
bara är fyrkantiga moderna lådor som är framtagna för att maximera avkastning. Bra att
kommunen ställde krav och lyssnade på medborgarna. Kommunen lärde sig av misstagen bra jobbat!
Det blev riktigt bra sett till förutsättningarna och smälter bra in i Enebytorg utan att förstöra
karakträren av villastaden.
Det finns något för alla i Enebytorg
Det får inte kännas trångbott mycket luft i ljus med fina utemiljöer för hyresgäster
Det har blivit mer blandat.
Det har en tilltalande blandning av bostäder, skolor, butiker och samhällsservice för alla
åldrar i en miljövänlig omgivning.
Det har skapats en plats för möten, umgänge och levande stadsliv. Dvs adderat värden till
redan befintligt boende i området
Det här byggdes främst för de som redan är boende i området. Utan att inte på något sätt
påverka befintliga villors rätt till en smakfull omgivning. Moget att där man byggde
lägenheter så var det främst för uppvuxna barn från området som vill fortsätta att utveckla
miljön i området.
Det här torget/stadsdelen blev verkligen bra och omfamnar enebybergs båda torg sidor bra!
Det känns viktigt att östra enebytorg speglar resten av enebyberg, jag gillar tanken på fler
lägenheter, som på västra emebytorg men gärna i lägre hus. Kanske 2-3, Max 4 våningar.
Trafiken är rätt trög längs med enebybergsvägen och kollektivtrafiken delar ju där plats med
bilar > lite plats att taav
Det lilla enkla centrumet f alla
Det märks att politikerna lyssnat på de som bor i närheten, så trevligt det är här.
Det räckte inte till vi borde byggt större.
Det ska synas tydligt att det är en Trädgårdsstad.
Det var då som kommunen lyssnade på invånarna och uytformade en trevlig miljö. Se så fint
det blev! Inte för hög bebyggelse, men lägre och luftigare.
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Det vänliga centrumet. Lätt tillgängligt med bil, cykel, och kollektivt.
Det är en förebild som hållbar trädgårdsstad i mänsklig skala - uppfört med omsorg om
miljö, lokal historia & biologisk mångfald. Kommunen har gett förutsättningar för
miljömässigt hållbart boende med avseende på uppvärmning, avfallshantering & bomiljö.
Arkitekturen har hög kvalitet med detaljomsorg
Det är en vacker, trevlig och säker miljö
det är ett coolt och finnt ställe
Det är ett mysigt torg, attraktivt och modernt område.
Det är tryggt och trivsamt att bo i området
Det är viktigt att Danderyd behållit sin ursprungliga karaktär med de förändringar som
betingats av samhällsutvecklingen.
Det är viktigt att nybyggnation smälter in med befintlig bebyggelse och i harmoni med
villabebyggelse. Det innebär att ingen nybebyggelse ska ha för många våningar och inte
utgöra ett höghuskomplex.
Dit skulle jag vilja flytta!
Dit vill jag flytta när vi får barn eller blir pensionärer
Där skulle jag vilja bo!
Där vill jag bo!
Där är det trevligt och fina byggnader med mycket grönt.
En blandad miljö med närhet till skolor, service och aktiviteter, fortfarande nära till naturen.
En blandning av gammal villabebyggelse, radhus, stadsradhus och lägre, 3-4 våningshus
längs med enebybergsvägen.
En bra blandning av tradition och modern.
En del som smälter in i villastaden och i allt väsentligt är helt oskiljaktig från resten av
gamla Enebyberg. Att man på 2020-talet tog chansen att utöka villaområdet i sitt naturliga
expansionsområde, och på en plats som tidigare vansköts och bebyggts på ett opassande och
oattraktivt sätt.
En fin förnyelse av ett område som idag är i stort behov av nybyggnad.
En fin villastad utan en massa bostadsrättslägenheter.
En fin villastad utan höga höghus. Ett östra Eneby Torg som harmonierar med villorna och
inte med torget.
En förebild för hur man kan utveckla villamattorna så att det finns bostäder för yngre och
äldre i det lokala centrumet. En nod för service och kontakt mellan invånare i området.
Biblioteket och vårdcentralen är kvaliteter som smart utnyttjats som kvaliteter i förtätningen
av området.
En härlig kommundel att leva i med ekologiskt tänk på mark och miljö
En härligt område med liv och rörelse, blandat arkitektur, fina parkområden och fantastiskt
bra kvartersrestauranger. Här tar man hand om gatuunderhållet.
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En levande och dynamisk del i norrort.
En levande trädgårdsstad där man gärna vill vistas. Mycket grönt, låga hus, kanske konst,
vacker skulptur och en damm med vattenblänk och porlande ljud, parkbänkar
En levande, grön, aktiv och gemytlig trädgårdsstad
En modern trädgårdsstad där det gamla och nya möts på ett harmoniskt sätt
En mötesplats för trevliga människor
En oas i Enebyberg, en lugn och trygg plats
En plats där danderyd lyckats blanda traditionella villaområden med liv och rörelse. Lätt att
ta sig till en restaurang och livsmedelsbutiker. Snyggt, rent och modernt som smälter in i den
äldre omgivningen.
En plats där vi är många som kan bo, känna igen varandra, hitta det mesta vi behöver till
vardags och umgås socialt i privata, halvprivata och offentliga rum.
En stadsdel som man trivs att bo i, där man finner den service som man behöver
(vårdcentral, apotek, livsmedelsaffär, butiker, restauranger (saknas idag!!!), café,
barnomsorg etc.)
En trygg och välbevarad villastad.
En vacker och trevlig villastad där gammalt möter nytt.
En vacker trädgårdsstad utan urbana inslag.
En varm, trygg och grön stadsdel utan genomfartstrafik och med bra närservice.
En villabebyggelse som harmoniserar med de villor som sedan 1910-talet byggts i
Enebyberg.
En vision är långsiktig och kan inte ändras på en så kort tid som 15år! Frågan är
felformulerad!
Visionen måste också omformuleras. Danderyd SKA vara .....Danderyd möter osv är ok.
Här kombineras det moderna villasamhället med flerfamiljhus som möter behovet av olika
typer av generationsboende.
Eneby Torg är en trevlig centrumbebyggelse med lagom skala (=den nuvarande bebyggelsen
Enebyberg har ett mysigt torg tack vare att man vidareutvecklat det befintliga torget samt ett
nytt bostadsområde på öster sida om torget där man byggt i en stil som harmoniserar m
villaområdet. Danderyds kommun värnar om villastaden.
Enebyberg har i hela mitt liv handlat om familjeliv, och även om jag för länge sedan har
utflugna barn så hoppas jag att man bygger för framtida barnfamiljer att skapa minnen i
fantastiska enebyberg. Finns en stor brist på hus, så att utöka området med fler småhus hade
varit önskvärt.
Enebyberg uppfyller en trygg och grön bostadsort med god närservice, bra skolor och goda
kommunikationer.
Enebyberg är en bra kommundel i Danderyd, man har satsat på att ha en modern miljö o
byggnader som smälter in i villabebyggelsen. All grundläggande service finns inklusive
cafeer o restauranger.
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Enebyberg är en fantastisk grön villastad och del av Danderyd. Bra kollektivtrafik tar på 10
min pendlare i en reverserad bussfil till Mörby C (jmf med dagens 25-30 min). Genom starkt
engagemang och stöd från Enebybergarna har den gröna villastaden och småskaligheten
överlevt trycket fr exploatörer.
Enebyberg är en trevligt tryggt och grönt villaområde nära till stan.
Enebyberg är ett mysigt småskaligt villasamhälle med hög trivselfaktor. En känsla av att
"alla känner alla". Det finns närhet till natur och bra skolor. Naturliga mötesplatser är de
gröna områdena kring villorna, skogen, idrottsplatsen och det lilla torget.
Enebyberg är ett trevligt område och Danderyd är en kommun som inte bara tänker på sina
egna invånare utan även finns till för grannkommuner.
”Tänk vad vi höll på att bråka mycket med Täby kommun gällande framkomligheten och
vad fint vi löste det med bra väg, rödljus som inte hindrar trafik”
Enebyberg är fortsatt ett fint och tryggt område med närhet till skog och badplats samt bra
skola och äldeboenden.
Enebyberg är idag en folkligare variant av Stocksund och Djursholm. Om 15 år kan
Enebyberg bli ett ett ännu bättre alternativ till att bo i innerstan, med en fortsatt härlig
trädgårdsstad och fler radhus och villor.
Enebybergs Centrum man trivs oavsett ålder och ses som ett föredöme för i ett mångfald
lokalsamhälle med ett serviceutbud som täcker basbehovet för de boende
Enebyerg stod emot urbaniseringen och förtätningen och är fortfarande ett grönt och
barnvänligt villaområde, med närhet till naturen och många naturliga mötesplatser, samtidigt
goda kommunikationer. Det är ett område man kommer hem till, känner sig trygg i och där
alla känner alla.
Enebytorg, ett område med blandad bebyggelse där hyres- och bostadsrätter smälter in bra i
Danderyds villastad.
Ett attraktivt och tryggt område med bra service och infrastruktur
Ett attraktivt, trivsamt och säkert område.
Ett bebyggt område där de nya ”radhusen” smälter in i resten av vackra enebyberg. Skapar
en harmoni utan en massa höghus som sticker upp och förstör.
Ett bevarat villaområde som har förmått att bygga för människor som prioiterar natur
småskalighet och omtanke
Och visar på en kommun som lyssnat på sina medborgare och kan stå emot trender där
höghus byggs i allt snabbare takt och allt närmare villakvarter
Ett bra planerat, luftigt område med en blandad bebyggelse.
ett fint område som smälter in i villaområdet
Ett frächt område med bra utbud av restauranger och butiker
Ett förortsnav,
Ett genuint lugnt villa område med lite trafik och mysiga kvarter. Konstigt att man fick
bygga så högt som 8 våningar när centrumet utvecklas tidigt på 2000-talet. Det var verkligen
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tur att invånarna i Enebyberg fick gehör i sina önskemål om att bibehålla områdets villa
karraktär.
Ett härligt område för barnfamiljer med närhet till grönområden, lekplatser, skolor och
förskolor, närbutiker och daglig service.
Ett levande och tryggt område i gott skick.
Ett levande tryggt område för alla
Ett lugnt och fint villaområde där barnfamiljer vill bo.
Ett lugnt och trevligt område där det funkar att bo. Vackra låga hus på Östra Enby torg.
Östra Eneby Torg är inte vräkigt stort utan ca 100 bostäder.
Trafiken funkar både buss och bil. Allt finns i den fina villastaden där Östra Eneby Torg är
en liten del av villaområdet
Ett lugnt och tryggt område med villor och radhus för barnfamiljer och äldre. Utan höga
flerfamiljshus. Där naturen bevaras och där man inte överexploaterat
Ett lugnt trevligt område med närhet och bra kommunikation till stan som är välkomnande
för alla. Det finns dessutom ett bra utbud restauranger och annan service.
Ett modernt samhälle dit det är lätt att ta sig med bil och att ta sig därifrån med bil.
Ett modernt, tryggt och attraktivt område.
Ett mycket trivsamt område där de verkligen lyckats med att integrera det nya med det
”gamla Enebyberg”. En säker, trygg och trevlig plats där natur och parkmiljö inte fått stryka
på foten till förmån för maxad bebyggelse.
Ett mysigt modernt radhusområde perfekt för den unga barnfamiljen. I området finns ett
socialt centrum i form av en gemensam samlingsplats med café och restaurang där man kan
träffa sina grannar och umgås.
Ett mysigt och grönt område med ett rikt utbud av service/caféer och butiker för sin storlAtt
det är ett område där gamla som bott länge i området kan flytta när de inte orkar ha kvar sina
hus/gårdar med närhet till all service. Ett område där där unga också kan bo i harmoni med
äldre generationer.
Ett mysigt ställe, torg typ där tjejer och kvinnor kan känna sig trygga och inte oroliga
ett område dit man söker sig för att bilda familj och lever i tills man inte orkar längre
Ett område med obefintlig kriminalitet. Invånarna är en blandning av olika åldrar.
Ett område med vackra bostäder och grönska! Nuvarande Enebytorg på andra sidan vägen
saknar grönska och är för sterilt.
Ett område som på ett fint sätt kompletterar villabebyggelsen med bostäder dels för unga
som flyttat hemifrån och äldre som vill lämna villan.
Ett område som rymmer alla åldrar och familjekonstellationer och som har moderniserats
utan att ställa grupper mot varandra. Hänsyn och en kommun som kan passa hela livet med
mötesplatser och lummiga trädgårdar där man värnar miljön på ett naturligt och okonstlat
sätt.
Ett trevligt kommundelsscentrum som har blandad bebyggelse för många
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Ett trevligt och lugnt område som fungerar bra i sitt sammanhang. Helheten vid Eneby torg
ska uppfattas som en litet och trivsamt lokalt centrum.
Ett trevligt och tryggt område som präglas av lokal gemenskap och hjälpsamhet.
Ett trevligt område att bo i nära butiker och service
Ett trevligt område som passar in med omgivande villaområde. Ett område som ligger i
framkanten i klimatarbetet och har fokus på hållbarhet och grönska.
Ett trevligt tryggt område med låg bebyggelse där man vill sina barn ska växa upp i, bra
förskolor, bra skolor, bra motionsmöjligheter och där även seniorer trivs och mår bra. Inga
höghus, inga hyreshus, ingen exploatering bara för att få in mer skattepengar. Mindrad
genomfartstrafik från Täby!!!!
ETT TREVLIGT VILLAOMRÅDE MED BRA KOMMUNIKATIONER TILL
STOCKHOLM.
Ett trevligt villaområde. En bevarad trädgårdsstad med småhus från olika tider i en fin
blandning.
Ett trivsamt och område med spännande bebyggelse som passar både gammal och ung.
Ett tryggt familjärt område, en känsla av Bullerbyn. Engagerade invånare, rent och prydligt.
Behålla den gamla villa bebyggelsen och minimera antalet bostadsrätter
Ett tryggt och grönt villaområde med närhet och bra kommunikationer till Stockholm stad.
Ett tryggt och levande område med bra kommunikation till olika tätområden / arbetsplatser.
Ett bra område både för unga och gamla, med gott om service. Absolut ingen stadskänsla
med trånga trottoarer och mörka prång.
Ett tryggt område där många vill besöka
Ett tryggt villaområde på lagom avstånd från stan.
Ett tryggt villasamhälle
Ett underbart vackert och lugnt villaområde som ligger nära stan.
Ett vackert bibehållet villasamhälle med bra service och möjlighet för äldre att bo kvar. Man
förstörde inte omgivningen som täby valde att görs. Området är säkert och det finns
utveckling för barnfamiljer.
Ett varsamt moderniserat och vidareutvecklat sammanhängande villaboende som är
eftertraktat av sportiga barnfamiljer. En plats där barnen kan ta sig till och från kompisar
eller skola på cykel redan från ung ålder. En stor fördel är de praktiska gång- och
cykelpassagerna under Enebybergsvägen.
Ett villasamhälle med fint insmugna flerfamiljsbostäder med villakaraktär och även sparade
verksamhetslokaler från Enebybergs historia.
Ett väl bevarat villaområde med fina grönområden.
Ett välbyggt område utan mer och mer trafik.
Exklusivt, höga marknadspriser för boende, säkert och tryggt
Familjärt och säkert
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Fantastiskt att Danderyds kommun ej föll till föga till de fastighetsbolag som kom att
utveckla området som i huvudsak vill maximera sin ekonomiska return. Bra balans mellan
varsam utveckling och bevarande av trädgårdsstaden. Vidare att man tog till sig av den
omfattande kritik förra gången
Fantastiskt att villastaden inte är sönderbyggd, som i Täby med höga hus, utan bevarad med
charm och småskalighet.
Fantastiskt torg! Så ikoniskt för Danderyd att ha ett så magnifikt torg i sin kommun.
Fantastiskt. Här finns allt man behöver i service, härliga mötesplatser och bebyggelse och
grönytor som smälter samman
Fin arkitektur som knyter an fint till de gamla husen i Enebyberg.
Fin del av villastaden Enebyberg
Fin lösning. Genomtänkt arkitektur. Passar Enebyberg. Hänger bra ihop med västra
Enebytorg.
Fin villastad.
Fin villastad.
Fina hus, nära natur områden, mysigt centrum med lokala små butiker, kvartersrestaurang
och ett mysigt bageri
Fint litet centrum med en bra blandning av bostäder, kontor och affärer.
Fint och exklusivt.
Fint område att bo i när man är äldre. Nära till allt och bra service.
Fint tryckt med liv och rörelse
Fint villaområde.
Fint, bebott, synas att det är byggt 2022..
Fint, men där har vi inte råd att bo!
Fint, mysigt, lugnt och lummigt villaområde, med ett lokalt levande torg. En småstad i
storstan.
Fint,mysigt , tryggt och trivsamt
Fortfarande villastad. Det finns en anledning till varför vi bosatte oss här. Hade vi önskat en
Urban miljö så hade vi valt en annan kommun.
Fortsatt familjevänligt och ett gemytligt område som känns som en mindre ”småstad”. Men
lite mer levande än idag med trevliga restauranger
Fortsatt fin trädgårdsstad ÄVEN runt Enebytorg. Tänk Djursholms Torg. Mycket fin
förebild!
Fullt av liv de flesta timmarna på dygnet, tex bokaler
Lika många bostäder och lokaler som Västra sidan men ännu trevligare
Funktionellt och stilrent.
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Första fossilfria kommunen. En av få stadsnära kommuner med möjligheter till nära natur
och skog. Bästa skolorna. Vackraste bebyggelsen genom att våga hålla kvar i hållbar och
gammal arkitektur genom att se på den första bebyggelsen i trädgårdsstaden
Förståndet segrade. Ett fint område dit det är lätt att ta sig med bil från både nårr och söder.
Gott om gratis parkeringar och tryggt att vistas och lämna bilen på en övervakad parkering.
Trevliga butiker som utgör en god närservice till boende i en sparsam bebyggelse.
”Kostigen” ersattes med bilvä
Förstår inte riktigt frågan. För mig är Danderyd i allmänhet, och Enebyberg i synnerhet,
huvudsakligen en trädgårdsstad och inte någon stadsmiljö.
Gemgående trivsamt boområde utan onödiga blandningar av stora flerfamiljs fastigheter
utan en ren trädgårdsstad.
Skolbarnen ska kunna ta sig till skolan utan risk.
Genomtänkt trevlig utemiljö miljö. Gott om trevliga, prisvärda bostäder och kommersiella
lokaler.
Genuint villakvarter
Grönast och sportigast nära stan
Eller
Småstaden i Stockholm
Grönskande, uppväxt område med hus i fin arkitektur.
Grönt och en bra blandning av bostäder och verksamheter.
Grönt och fint, Säkert, Trivsamt område med nära till kommunikationer.
Grönt och passar in i villabebyggelsen.
Grönt villaområde
Grönt, lugnt, tryggt villastadsområde med nödvändig service, superbra skolor, småskaligt
boende för barnfamiljer, pensionärer i trähus (passar in och är miljövänligt) att trafiken från
Täby inte går genom Enebyberg, enkelt att ta buss, Inga hyreshus eller höga hus med stora
bostadsrättsföreningar
Grönt, lummigt, stiligt men också hemtrevligt.
grönt, snygg gammal arkitektur (ej moderna hus), restauranger, caféer parker, cykelbana
Grönt! Natur!
Gud vad tur att vi inte byggde kartongbyggnader.
Harmoniserar med villastaden med blandning av bostäder
Helst ingenting alls. Det skall smälta in i omgivningen. Om man säger något så är det
troligen för att man inte gillar det. Därför skall det vara något som behövs och inte sticker ut
på ett avvikande negativt sätt. Det absolut viktigaste är att det inte är för högt, dvs över 2
våningar.
Hemtrevligt
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Hemtrevligt område med grönska
Hemtrevligt, vackert, trivsamt
Hit vill jag. Bo, umgås, vara etc
Hit vill var och en flytta som vill lämna ett hus.
Här finns en blandning av människor och olika typer av bostadsformer
Här finns något för alla åldrar
Här får alla plats, lagom dyrt, snyggt och prisvärt boende
Här gav vi chansen att ge våra barn en framtid att bo kvar och även ge den äldre
generationen möjlighet till bra generationsskifte.
Här låg man i framkant när man redan för 15 år sedan insåg att bebyggelsen och hur olika
fordonstyper ges plats påverkar människors beteende. Man valde här att bygga på ett sätt så
att det var lätt för de boende och besökande att göra hållbara val. Solceller på taken från
början, cykelparkering m.m.
Här skulle jag kunna tänka mig att bo.
Här skulle jag verkligen vilja bo. Man har tänkt på allt.
Här skulle jag vilja bo
Här skulle jag vilja bo !
Här vill jag bo
Här vill jag bo
Här vill jag bo!
Här vill jag bo! Så bra med blandad bebyggelse och möjlighet att bo kvar i kommundelen
oavsett ålder och familjesituation!
Här vill jag gärna bo, lugnt och tryggt. Och lagom mycket folk. Här finns livskvalitet.
Här vill jag också bo.
Här är det lugnt och fridfullt att bo. Det finns någon trevlig kvarterskrog man kan gå till där
alla grabbar möts. Det är inga höga hus eller trafikstockning, man har känslan av ett
villaområde
Här är det tryggt, lugnt och säkert. En känsla av renhet i villastaden
Här/där skulle jag vilja bo. Jag är stolt över att bo i östra enebyberg
Härlig gammal sekelskiftet stil.
Härlig villastad
Härligt levande!
Härligt och uppvuxet villaområde
I Enebyberg finns det bostäder för alla åldrar. Här kan man flytta till en lägenhet som äldre
men fortfarande har grönska att titta på utanför sitt fönster. Villastaden lever och naturen
’runt hörnet’ är samhällets lunga.
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I Enebyberg kan man bo hela livet.
Idyllisk grön villastad
Idylliskt litet torg
Idylliskt villaområde, som har bevarat charmen och inte har byggts sönder. Ett hett
eftertraktat område, dels för att korkade idéer som att riva villor stoppades. Människorna här
mår bra och trivs, glada över att området inte förstördes på samma sätt som Täby. Invånarna
bestämde, inte exploatörer
Ifall det blir stadsutveckling som nämns ovan: Usch, fy och blä. Att de inte insåg hur fel de
hade. Här vill man inte bo.
Ifall området förblir villabebyggelse: Skönt att natur, lugn, fria ytor och naturligt boende
förblev trots politikers klåfingrighet och okunskap om vad de boende önskade.
Inbjudande
ingenting, det bör bara smälta in med övriga enebyberg öster om enebybergsvägen
Jag hoppas att andra säger att man har bevarat villaområde i östra Enebyberg, och man har
löst trafikproblemet på Enebybergsvägen. Västra/östra Eneby torg är en väldigt attraktiv
plats och livlig och man känner sig trygg.
Jag svarar så här i stället: bibehåll trädgårdsstaden och undvik stadsmiljön. Gör inte som
grannkommunen Täby, som håller på att gå vilse i stadsmiljön. Vidare kommer denna
utbyggnad påverka Danderyd menligt m.a.p. trafikmiljön med och belastningen på
kommunikationerna in mot Stockholm.
jag vet inte
Jag vill att andra säger att det är en skön trygg plats där man kan vara alla tillsammans.
Jag vill bo Här nuuuuu! verkligen fint kvarter du bor i:
Juste, som en småstad, nära till allt.
Klimatneutral
Kollektivtrafiken är snabb och effektiv mot city
Kommunen som lyssnar på sina invånare
Kommunen som stod emot trycket att förtäta en trädgårdsstad som redan hittat sin form
konstatera att det av nöden är del av ett förtätat storstadsområde med blandad bebyggelse
ps funkade inte att klicka kardor på min dator? sbs?
Kul
Kul med en del av Enebyberg som länkar samman det traditionella "villasamhället" med ett
nytänk som attraherar och gör det möjligt för flera åldersgrupper att bo här. Skönt att det inte
blev ett dött torg med tomma butiksfönster och grafitti!
kul snygg design, passar bra in I miljön
Kul ställe att vara på, mycket att göra.
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Levande
Levande grönskande område, lugnt och trevligt med närhet till både city och natur
Levande miljö som smälter bra in i villaområdet.
Levande och med bra gatumiljö för MÄNNISKOR (inte bilar)
Levande område med torget, butiker och bostäder och natur där de boende kan umgås
genom åldrarna. Det ska fortsätta från nu och framåt att vara levande och inte ”dö ut” till
förmån för ”malls”.
Levande, kul, spännande
Levande, omväxlande, bra lokal service
Levande, trivsam miljö. Välkomnande för alla!
levande, tryggt, trevligt
lika fint som för 15 år sen.
Lite gammalt o lite nytt!
Livligt, mysigt, tryggt.
Livskvalitet.
Luftig, ljus, säker och en fröjd för ögat! Åh bara jag skulle kunna bo här! Ingen insyn!
Luftigt, trevligt och tryggt för äldre
Lugnt och harmoniskt, grönt och vackert, bra kommunikationer in till stan, här finns det
mesta du behöver.
Lugnt och mysigt
lugnt och trevligt, lummigt, sociostabilt
Lugnt och tryggt område för alla åldrar
Lugnt och tryggt område utan genomfartstrafik
Lugnt och tryggt område. Känsla att det är en småstad. Alla känner alla.
Lugnt och tryggt. Ej överbefolkat. Trafiken flyter på även vid rusning.
Lugnt, lummigt villaområde, med bra enklare service i närheten. Tryggt, barnvänligt med
bra skola.
Lugnt, trevligt, vacker bebyggelse som stämmer med den gamla villabebyggelsen
Lugnt, trivsamt och varierat.
Lugnt, tryggt, barnvänligt, flera generationer. Närhet till friluftsliv!
Lugnt, tryggt, bra område för barn att växa upp i. Här vill jag bo.
Lugnt, tryggt, snyggt, bra service
Lummigt, charmigt, välskött, städat/prydligt
Lungt och säkert område som passar för alla åldrar
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Man lyckades kombinera nybyggnationen med villastadens karaktär och atmosfär genom att
hålla nere byggnationens höjd och hålla området luftigt.
Modern trädgårdsstad med hållbar stadsmiljö är säkert gångbart om 15 år också
Modern trädgårdsstad med inslag av lägenheter och en blandad åldersfördelning. ”Ett
område att bo i under livets alla skeden”.
Modern trädgårdsstad.
moderna trädgårdsstaden
Modernt och levande
Mycket trevligt, en bra miljö att växa upp i och leva i.
mysig plats där alla känner sig trygga, speciellt kvinnor och tjejer med tanke på hur
samhället ser ut idag, men såklart alla
Mysig småstadskänsla. Lite trafik, mysiga kaféer, ställen att äta på och lite som Hammarby
området men mindre trafik. Helst stoppa genomfartstrafiken från Täby. En småstad som
knyter ihop ung o gammal. En levande stad
Mysig villastad med charm och småstadskaraktär.
mysigt
Mysigt
Mysigt
Mysigt med den blandade bebyggelsen. Gammalt och nytt väl sammanvävt. Kul att det finns
både lägenheteroch villor, så Attmar kan flytta från/till lägenhet/villa och bo kvar i området.
Trevligt och trivsamt.
Vilken tur att man fått till mysiga restauranger och fik där man kan mötas och umgås.
Mysigt och tryggt mråde med en bra blandning ålder på de som bor där
Mysigt och tryggt, där vill jag att mina framtida barn ska växa upp
Mysigt område med småstadskaraktär.
Mysigt område med småstadskänsla
Mysigt plats och att alla är trygga.
Mysigt radhusområde
Mysigt trivsamt häng. En plats för avkoppling och socialt ”häng” med vänner, familjer,
idrottslag mm där vi umgås, ses, äter och ses över åldersgränser - utan trafikfara.
Mysigt tryggt och har viktig service. Trevliga restauranger
Mysigt, fint, lugnt, tryggt, lummigt och grönt
Mysigt, grönt och barnvänligt.
Mysigt, hemtrevligt, småskaligt, livfullt & dynamiskt, tryggt, tillgängligt, vackert; Här vill
man bo.
Mysigt, naturnära, bra skolor, mysiga restauranger, bra folk
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Mysigt, trevligt också säkert
Mysigt, trevligt, spännande design - tillför något extra till kommunen och området
Mysigt, tryggt och nära naturen
Mysigt, tryggt, familjärt område.
Mysigt, tryggt, nära till natur
mysigt, välkomnande, socialt, en mötesplats, stället där man träffas
Mysigt! Å allt som behövs finns!
Mysigt.
Mysigt. Gemytligt. Avslappnat. Liv och rörelse.
Målbilden kommer att passa då också. Handlar mer om att leva upp till den
Ni måste bygga för unga familjer och medelålders. Just nu har ni lagt ner ett dagis på
Västerängsvägen. För mig är det en stark signal på ett samhälle som stannat i utveckling när
närområdet har en annan framsyn. Ni har mycket mark efter busslinjen och Roslagsbanan
som skulle kunna exploateras.
När det byggdes så gjordes det med fin avvägning mot befintlig bebyggelse. De nya
bostäderna bidrog till att Enebybnerg fik ett mer levande torg avseende restaurang och
kvällsliv. Bostäderna blev ett intressant alternativ för unga par. Deras första gemensamma
bostad blev i Enebyberg.
Nära centrala Stockholm och nära grönområden-blandad grupp av människor som bor där.
Bra förbindelser till T-banan/Mörby och Roslagsbanan. Levande stadsdel med blandat
rest/cafe/affärer/verksamheter/bostäder. Som Norra Djurgårdsstaden!
Oj vad fina hus, här vill jag bo
Oj, att man kunde integrera lägenheter flerfamiljs hus så bra i villastaden, övergången från
hyreshus till villakvarteren är nästan sömlös.
Oj! Vad mysigt!
Om 15 år vill jag att andra ser på Danderyd som ledande inom hållbarhet och biologisk
mångfalt, samt ansvarstagande för de utsläpp vi skapar utanför kommunen.
Om 15 år är det ännu mer viktigt att det finns bevarade trädgårdsstäder och de ska inte
integreras med stadsmiljö!!
Område som passar bra i i övrig villa bebyggelse men som kan bestå av lägenheter.
Område som passar väl in i övrig bebyggelse i Enebyberg. Inte nödvöndigtvis med dagens
Ekeby torg utan snarare med övrig bebyggelse på den östra sidan av Enebybergsvägen.
Luftigt och grönt som anknyter till den befintliga trädgårdsstaden.
Området = Enebyberg eller östra Enebytorg?
Om Enebyberg vill jag att andra säger att det verkar som en bra plats för barn att växa upp
på, ett mysigt område för familjer.
Området där alla känner alla :-)

DANDERYDS KOMMUN

87 (97)
Datum

Diarienummer

2021-05-03

KS2020/0326

Området har en bibehållen trädgårds/villastad känsla.....som tack och lov inte blev ett
"Hammarbysjö stads projekt" eller något av alla andra nybyggda områden som tyvärr blir
väldigt likställda.
Området kommer att åldras bra och ligger i framkant när det gäller de krav vi måste ställa på
en hållbar bebyggelse för framtiden. Avser både byggnadernas kvalitet (material och
formgivning), energimässigt, med insprängda gröna stråk men också socialt, dvs byggt
utifrån människans behov.
Området runt Enebytorg är det perfekta stället att bilda familj och för barn att växa upp! Det
blev perfekt med ett fint radhus/villaområde på östra sidan som smälte in i den gamla
bykänslan med närhet till service och butikerna på västra sidan.
Området skall präglas av framtida skiftande, lugn småhus/radhus/låghus i trädgårdsmiljön.
Fler flerfamiljshus ej aktuellt, då det byggs stora mängder lägenheter i angränsande
kommun/er.
Området utvecklas i samklang med befintlig bebyggelse och i samförstånd med områdets
invånare
Området välkomnar yngre personer och miljön är hållbar, trygg och har en modern
arkitektur med blandad bebyggelse. Det ska finnas ett recycling-tänk.
Passar väl in i villastaden
Progressiva lösningar med modernt tänk.
Rent, inbjudande, ljust,levande
Rent, tryggt och fräscht. Det mest attraktiva området för hälsa och liv nära grönska och
storstad
Samma sak
Samma sak men lägg till något om TRYGGHET - för mig är det A och O. Det är den största
anledningen till att jag valt att bo här. För att det är småskaligt, familjärt och tryggt. Mer
stadsliv behöver jag inte men hållbart - självklart.
Samma sak. Det SKA vara en trädgårdsstad och inte så tätt bebyggt som tex Stockholms
stad gör där nya hus står så tät som i Gamla Stan och med så få grön ytor. Det är inte värdigt
för ett bra samhälle att gå tillbaka till små och mörka bostäder. Vi ska inte tillbaka till
Medeltiden!
Samma som ovan.
Samma som ovan.
Se så bra det blev
Ska vi gå ner till/cykla till enebytorg och ta en kaffe/fika/titta på lite folk? Vad trevligt att
det finns så mysiga caféer o h butiker här. Och härligt att det finns plats för olika
generationer och folk med olika inkomster och bakgrund.
Skönt att det nuv. fuskbygget från 2012 fick en makeover 2022. Klåparna som byggde
eländet betalade skadestånd och fick inga fler uppdrag på byggmarknaden. Danderyd är
uttryckligen villastäder och alla vidare försök att gradvis förvandla Enebyberg till ännu en
ful förort stoppades.
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Skönt att trädgårdsstaden bevarades och Danderyds karaktär fick bestå!
Skönt att vi behöll villaidyllen intakt
Skönt att vi valde en låg bebyggelse som smälte in med den befintliga
Skönt att villabebyggelsen är bevarad och att det inte blev någon stadsmiljö. Att man enbart
rustade upp längs med Enebybergsvägen med låga bostäder.
Smakfullt
Småskaligt idylliskt samhälle där det är tryggt att se sina barn växa upp.
Småstadsidyll i med storstadsnärhet
Småstadskänsla
Småstadskänsla
Småstadskänsla. Tydligt centrum med bra mötesplatser, lätt att ses och umgås på allmänna
platser. Man har allt man behöver i Enebyberg, restauranger, fik, affärer och serviceutbud.
Man känner sig trygg här oavsett tid på dygnet. Vacker och avkopplande miljö.
Smälter in bra med resten av bebyggelsen
Smälter väl in i villastaden
Snyggt
Snyggt och trivsamt område med lagom blandad bebyggelse.
Bra att det finns tunnelbana!
Snyggt, bostadshus som har kanske tre våningar och blandat med radhus i snygg stil.
välhållet, grönt med buskar, träd och gräs, ett mindre butiksområde. Ett område som folk
gärna vill flytta till.
Snyggt, tryggt
Som invånare i Danderyd finns det mesta som jag behöver inom den egna kommunen. Det
finns ingen anledning att ta bilen till inköpsställen långt från den egna bostaden.
Spännande, fräscht, trevliga möten
Stilrent, fullt av liv, hållbart
Stora grönområden. Lugnt och tryggt villaområde med närhet och bra kommunikationer till
Stockholm.
Så bra det blev!
Så bra utbyggnaden av av östra delen blev. De ansluter bra till den västra delen och det blev
också en lagom mix av lägenheter i olika storlekar och andra verksamheter som handel och
restuaranger.
Så fint att man lyckats bevara villastadskänslan i området.
Så fint! Här vill jag bo! Sagt av både barnfamiljer och äldre.
Så mysigt! Här trivs man. Tänk om man fick bo där! Bra närservice. Juste att det inte är så
tight mellan husen, att det är luftigt.känns tryggt! Bra miljö för barn - och ändå så nära och
lätt att ta sig till stan.
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Så trevligt med en lokal mötespunkt där man kan träffa sina vänner och grannar för en bit
mat eller bara ett glas
Såå trevligt, där kan jag tänka mig att bo! Bra med många små bostäder och att det finns
hyresrätter. Besöker ibland caféet med morgonsol på uteserveringen, i leksaks- och
presentaffären hittar man alltid nåt och ”Meckarmicke på hörnet” kan laga allt från
symaskiner till cyklar!
Säker området
Säkert och tryggt område med närhet till natur och idrottsaktiviteter. En
Tipsa om Eneby Torg (Västra och Östra som ett lockande utflyktsmål för lite trivsam
shopping, gott fika och mysig restaurangmiljö.
Toppenbra
Trafiken flyter på. Ni ska inte bygga massa fler hus om ni inte kan hantera trafiken. Förtäta
någon annanstans isåntfall
Trevlig bebyggelse med bra tillgänglighet, moderna byggnader men inga höghus. Gärna små
parker.
Trevlig bebyggelse, trygg miljö att röra sig i.
trevlig plats att bo
Trevlig småstadsmiljö, med butiker och restauranger i området. Lugnt och lummigt
Trevliga bostäder som smälter in bra i villabebyggelsen. Restauranger, caféer som bidrar till
trivseln i Enebyberg.
Trevligt
Trevligt
Trevligt att bo i, trevlig miljö
Människoliv aktivitet på torget
Trevligt bostadsområde.
Trevligt och lugnt och en bra blandning av flerfamiljshus och villor
Trevligt och lungt. Bra att det finns plats för småskalig verksamhet och möjlighet att samlas
kring olika fritidsaktiviteter.
Trevligt och trivsamt ock kul med närhet till trevliga restauranger. Allt finns!!
Trevligt och tryggt
Trevligt och tryggt
Trevligt och tryggt område med många grönområden. Villastad, trädgårdsstad.
Trevligt och tryggt område, där man finner det mesta i serviceväg så som matäffär, gym,
café, restaurang och utomhuspark
Trevligt och tryggt villaområde med en bra skola och närhet till all viktig service.
Trevligt och tryggt. Anpassat för många so jobbar hemma men också pendlar och vill ha
nära till service. Inga hinder för kollektivtrafiken eller passerande trafik
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Trevligt och tryggt. Fin bebyggelse. Bra service.
Trevligt område att både bo och leva i med nära till butiker och restauranger på Enebytorg.
Trevligt område av hög kvalitet, lummigt och fint anpassat mot villa bebyggelsen. Här har
man inte fallit för maximal exploatering o kortsiktighet genom billig produktion för
maximal profit för byggföretaget tyvärr är ju Enebytorg ett exempel på detta - kallt, fult, låg
kvalitet... kommer ej att väl
Trevligt område med bra service och nära till naturen
Trevligt område med liv och rörelse. Flera restauranger och påminner om Djursholms torg.
Trevligt område med nära till naturen och bra plats att växa upp/skaffa sitt första hus
Trevligt område som bibehåller charmen av Enebyberg.
Trevligt område som dessutom är lätta yta ta sig till med bil
Trevligt torg med mycket liv och rörelse, och som har all närservice som behövs.
Trevligt torg som bär sig själv och har lite ”destinationsaffärer/platser” gamla och unga bor
grannar rent fint tryggt vackra träd
trevligt tryggt område för gammal och ung, nära naturen med hållbarhet i fokus o h
byggnader som är värda att spara pga funktionalitet parad med snygg design
Trevligt villaområde
Trevligt villaområde i harmoni med Enebybergs ursprungskaraktär.
Trevligt villaområde.
Trevligt villasamhälle för alla. Tryggt och vackert
Trevligt villasamhälle med trevlig service
Trevligt, det mesta finns, bra friluftsliv, bra föreningsverksamhet, levande, bra restauranger
och caféer
Trevligt, inbjudande lite torg
Trevligt, modernt, anpassat tilll närliggandes arkitektur och bebyggelse. Småskligt. En del
av villstaden.
Trevligt, tryggt och lugnt. Nära till natur bra kommunikationer
Trevligt, tryggt, lugnt
Trevligt, välkomnande, bra service
Trevligt, välkomnande, tryggt
Trevligt, välkomnande, varm känsla. Bygg långsiktigt hållbart - inte för modernt som ser
sunkigt ut efter 15 år utan så att det passar in i nuvarande miljö.
Trevligt,lugnt o tryggt
Trevligt!
Trevligt. I gott skick. Blandade åldrar.
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Trevligt. Många möjligheter. Det som behövs i vardagen finns. Gästvänligt. Vill gärna vara
där.
Trivsam villastad med mycket grönområden och nära till naturen
Trivsamt
Trivsamt
Trivsamt
Trivsamt och lugnt
Trivsamt och lättlillgängligt
Trivsamt och tryggt
Trivsamt och tryggt område med varierad bebyggelse.
Trivsamt och tryggt. Ett område för både gamla och unga.
Trivsamt område med bra service och bra kommunikationer. Lätt att parkera. Nya hus som
står i samklang till befintligt villabebyggelse.
Trivsamt villakvarter
Trivsamt villaområde med bibehållen gammaldags bykaraktär med god tillgänglighet av
daglig service och möjlighet till fler gröna oaser som ”träffpunkter” .
Trivsamt, grönt med fina träd, soffor att sitta på, utsmyckning, plats för julgran, blomster ett utvecklat torg
Trivsamt, levande lokalt centrum i Enebyberg
Trivsamt, småskaligt, passar in i ursprunglig villa bebyggelse, arkitektoriskt landmärke (obs!
Innebär inte att det skall vara högt)
Trivsamt, snyggt och modernt.
Trivsamt, säkert och tryggt
Trivsamt, vackert, genomtänkt och kvalitetsmässigt genomfört.
Trivsamt, vill bo och vara där
Trygg, hållbar miljö baserad på egnahem, med blandad bebyggelse som också möjliggör för
unga att skapa sitt boende här. Luftigt och grönt, och som har en fungerande infrastruktur
och trafiklösning INKLUSIVE fungerande effektiv biltrafik....
Trygghet, lätt tillgängligt, smakfullt, genomtänkt, praktiskt, bekvämt. Blandat samhälle.
Tryggt & trevligt område att bo i.
Tryggt och fint
Tryggt och lugnt
Tryggt och lugnt område att låta sina barn växa upp i.
Tryggt och säkert för Alla att umgås och verka i!
Tryggt och trevligt att vistas i, ett ställe där man inte känner sig osäker när det är mörkt ute
och där man gärna träffar bekanta.
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Tryggt och trivsamt att bo och leva.
Tryggt och trivsamt. Det lugna och mysiga området mellan Mörby och Täby!
Tryggt område att växa upp i. Trevlig stämning.
Tryggt område nära skogen. Unga och äldre blandas. Trevligt torg med god service
(vårdcentral, kyrka, Ica, apotek, frisör, bibliotek, gym o trevliga restauranger/fik). Plats för
barn och föreningsverksamhet. God lokaltrafik.
Tryggt villaområde
Tryggt, lugnt och trivsamt grannskap. En bra miljö för barn att växa upp i.
Tryggt, mysigt och exklusivt
Tryggt, mysigt, bra, roligt och lugnt.
Tryggt, säkert, familjert centrum med stort utbud av resturanger
Tryggt, säkert.
Tryggt, trevlig miljö och blandat boende
Tryggt, Trivsamt och välplanerat
Tryggt,familjevänligt och modernt
Trädgårdsstad
Tryggt
Trädgårdsstaden är bevarad. Vi slapp fler butiker o servicebyggnader eftersom vi är
omgivna av olika centrum. Vi slapp fler lägenheter eftersom vi är omgivna av
nybyggnationer (Roslags Näsby). Vi slapp totalt kaos på Enebybergsvägen som idag inte
klara av den trafik som fanns för 15 år sedan
Trädgårdstad, utan eller få bilvägar mest för kollektivtrafiken, prioriterat cykel och gång
vägar.
Därav väldigt lite buller och oljud.
Gemensamma odlingslotter? Mer gemenskap och saker man kan göra tillsammans i
Enebyberg. Miljövänlig och framtidstänkande stad.
Tur att de behöll villasamhället och inte följde politikernas verklighetsfrånvända vision med
flervåningshus och stadskaraktär.
Tur att man inte blandat stadsmiljö med villamiljö i Enebyberg!
Tänk att det bara är ca 15 år mellan Östra och västra Enebytorg, och hur fult man byggde
"förr" mot hur fint man kan bygga bara 15 år senare.
Tänk att det blev så bra integrerat med villasamhället!
Tänk att Enebyberg äntligen är en plats där man både kan bo och jobba. Det vi behöver till
vardags finns i närområdet o är det något annat så finns bra kommunikationer, bilen bli
hemma. Barn och vuxna kan vandra i skogen eller sporta i vår fina gymnastikhall. Åter en
riktig fin trädgårdsstad
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Tänk att man lyckats behålla den låga bebyggelsen och med många träd på östra sidan av
Enebybergsvägen och därmed lyckats behålla känslan av trädgårdsstad. Men hur kunde man
tillåta att bygga så högt på västra sidan?
Tänk att man sparade ett villasamhälle ändå. Så här skulle alla få möjlighet att bo. Tänk att
politikerna lyssnade på befolkningen, alltså vi som bor och trivs här. Tråkigt med kolosserna
på västra sidan Enebybergsvägen bara. De går bra att riva. Detta samhälle borde K-skyddas.
Tänk hur det såg ut förr, då ville ingen bo här men nu vill alla bo vid Eneby Torg
tänk vad bra det blev vid enebytorg när man kompleterade med den östra delen
Tänk vad bra kommunen fått till det med blandningen av caféer, restauranger och boende i
så vackra fastigheter som passar så bra in i villamiljön.
Underbar trädgårdsstad med levande lokalt centrum. Inte ett höghus så långt ögat ser och de
har verkligen satsat på bostäder för alla åldrar.
Underbart att vi har kvar vår trädgårdsstad och att vi inte lät kommunen/exploatörerna "köra
över oss" invånare.
Va fint området har bevarats och vad bra det går att ta sig fram i trafiken trots all ny
bebyggelse i Danderyd och Täby
Vackert naturnära område med fokus på naturens resurser och människors välbefinnande.
Vackert och trivsamt villaområde.
Vackert område med mycket grönt som passar väl in mot villabebyggelsen. Låg bebyggelse
i stället för de alldeles för höga husen på västra Eneby Torg.
Vackert, att man bevarat den gamla känslan och värnat om Enebyberg och dess historia,
lummigt, blommor, familjärt, mötesplatser,
Vackert, passar in i Danderyds vackra villasatd
Vackert,välfungerande,tryggt.
Vad bra allt smälter in i den gamla delen av Enebyberg
Vad bra att de har mjukat upp det "klossiga" västra Enebytorg med mer blandad bebyggelse
på Östra Enebytorg med mycket träd och vackra grönytor samtidigt som de byggt om den
"sterila" parkeringen på västra sidan och fått hela området att se ut som en helhet.
Vad bra att inte detta område fick förbli ett villaområde istället för att förfulades av höghus
eller andra storskaliga flerfamiljshus.
Vad bra att ni bevarade en fina villastaden
Vad bra att trädgårdsstadskänslan har bevarats i området.
Vad bra det flöt ihop med övrig bebyggelse
Vad bra upprustningen blev. Vad fint området smälter in med den omliggande
villabegyggelsen. Det upplevs inte trångt eller mörkt. Jättefin utveckling av villasstaden.
Vad fina och väl anpassade de nya husen blev, de hänger verkligen ihop med all äldre
bebyggelse. Fint att man också har lyckats skapa gröna områden och inte bara mera sten och
betong.
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Vad fint att ni bevarade villaområdet
Vad fint de nya radhusen och villorna smälter samman med den äldre villabebyggelsen i
området och bidrar till känslan av Danderyd som Sveriges mest trivsamma trädgårdsstad.
Vad fint det blev med alla nya villatomter och låga radhus, med mycket grönska och den
levande parken som anlades. Verkligen bra att man inte byggde höga kolosser i betong och
sten som man gjorde tidigare på andra sidan torget.
Vad fint det nya passar med de äldre villorna. Detta är en mysig villastad med ett trevligt
torg på västra sidan.
Vad fint ni har bevarat trädgårsvillastadskänslan.
Vad fint och bra det blev!
Vad fint, och vad bra dom har lyckats få trafiken att flyta på!
Vad kul att de byggde i klassisk stil istället för dessa trista lådor i glas och betong.
Vad kul att man bevarat villa karaktären i området såsom det är planerat från början.
vad mysigt det blev med några olika stilar på de nya radhusen i östra enebytorg och vilken
tur att planerna på höghus och centrumverksamhet lades ner.
Vad skönt att de behöll villabebyggelsen och inte byggde högt, som på den västra sidan av
Enebytorg.
Vad skönt att det inte blev något med det förra förslaget med höga hus!
Vad trevligt att det är grönt, villagator, begränsad genomfartstrafik och att det satsades på
"små" villor och radhus i stället för ytterligare flerbostadshus. Det ger en bostadsmiljö som
är trivsam och möjliggör ett vänligare och öppnare samhälle än om vi fortsätter att bygga
flerbostadshus .
Vad trevligt det blev här! (Och vilken tur att det inte blev samma typ av höga bebyggelse
som på västra sidan av Enebybergsvägen.)
Vad trevligt det blev. FLer boende och en arkitektur som knyter ihop de olika områdena och
gestaltningarna och ger ett levande trevligt lokalcentrum.
Vad trevligt det ser ut här, här skulle jag vilja bo. Precis som många tycker om västra torget
idag.
Vad trevligt, fint och tryggt det känns här!
Vad trivsamt det blev här. Här vill jag bo.
vet ej
Vet inte mycket, men att den är bra och mysig.
Vi lyckades bevara den fina trädgårdsstaden!
Vilka vackra trähus! Exempel på hållbart byggande för framtiden, utan betong. Som i den
gamla trädgårdsstaden! Lågenergihus med solceller på taken och modern energisparande
teknik. Bra tänkt med cykel- och barnvagnsgarage användbara som skyddsrum. Fina
grönskande bilfria stråk genom området.
Vilken fin atmosfär detta vill vi göra i våran by/stadsdel
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Vilken lugn och trevlig trädgårds- och villastad att bo i och se barnen växa upp i. Närhet till
både skolor, närbutik, vårdcentral och grönområden.
Vilken mysig Bullerbyn känsla (precis samma känsla som vi fick när vi flyttade hit för 8 år
sedan)! Här vill vi bo med alla dess fördelar av en känslan av ett litet samhälle.
Otroligt viktigt att det inte blir ett höghusområde. Det kommer att finnas i Roslags Näsby.
Vilken trevlig blandad villabebyggelse
Vilken trevlig villastad med småstadsbebyggelse i centrum. Ett trivsamt centrum som
erbjuder det som man behöver dagligen och som har trevliga mötesplatser för alla
enebybergsbor.
Vilken trevlig villastad!
Viktigt att inte överbelasta Enebybergs lilla centrum (bibliotek, postombud och en Ica) med
trängsel. Trängsel på Enebybergsvägen redan ett faktum. Inte öka biltrafiken genom
villaområdet förbi skolan. Redan nu sker farliga omkörningar runt bussar vid skolan.
Vilken trivsam villaområdet utan fula kontor eller butiker
Vilken tur att Danderyd värnade om villastaden och inte lät stadsmiljön breda ut sig på
bekostnad av villastadens unika karaktär. Folk flyttar till Danderyd för att de vill på i
villamiljö - inte urban stadsmiljö! Annars kan man flytta till urbana områden i Täby.
Vilken tur att man inte byggde massa flerfamiljshus här, utan valde villamiljö som naturligt
smälter ihop med det omgivande området och tryggt omger skolan och trafiken i området
har minskat. Området är ett lummigt villaområde.
Vilken tur att man inte byggde sönder detta område.
Vilken tur att man tog tag i det gamla fula området och byggde nytt, så fler unga och äldre
kunde bo kvar
Vilken tur ni har att de har bevarat området o endast utvecklat det lite, försiktigt o
tillsammans m de boende. Precis som sker i de tre andra kommundelarna!!
Vilken underbar stadsdel där generationer lever tillsammans.
Vilken välplanerad stadsbebyggelse där man har gjort allt för de boende i området för att
limitera genomfartstrafiken från närliggande kommuner. Platsen där alla vill bo på.
Vilket fint bostadsområde, här vill jag att mina barn ska växa upp.
Vilket fint centrum ni har här i Enebyberg!
Vilket fint område som kombinerar trädgårdsstad med hållbar stadsmiljö
Vilket fint område. Det är så mycket växtlighet och inga stora höghus. Det är ett mysigt
villaområde där man kan känna sig trygg.
Vilket härligt område, här skulle jag vilja bo.
Vilket trevligt område där skulle jag vilja bo!
Vilket trevligt område med väl anpassad bebyggelse och hänsyn till villaområdet öster om.
Vilket trevligt område!
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Vilket trevligt område! Härligt att det finns så många caféer och restauranger, och vilka
mysigt slingrande vägar för boende.
Vilket trevligt torg med stort utbud av butiker, restauranger m.m.
Vilket trevligt villaområde utan brottslighet.
Vilket vackert bostadsområde. Genomtänkt och fullt av valmöjligheter. Nu har Danderyds
kommun lyckats igen!!
Villaområde
Villaområdet Enebyberg kallas inte längre Djursholms ’Rosengård’ utan det är ett fint
villasamhälle med ett mysigt torg med mycket grönska. Torget byggdes om 2021 och man
lade parkering under mark och lade ist en härlig park med mysigt fik som knytpunkt för alla
boende.
Villastaden
Villastaden med ett servicecentrum för de närboende
Villor och lägenheter. Trevligt centrum. Ligger nära stan, och bra kommunikationer, men
trots detta kunde de hantera trafiken och få bort denna. Täbyborna kör en annan väg!
Vår dröm är att hitta ett boende i Enebyberg!
Väl bevarad villastad.
Väldigt trevligt och trivsamt område där alla kan bo tryggt
Välfungerande för äldre som ej längre vill eller kan bo kvar i sina hus. Både bostadsrätter
och hyresrätter.
Bra närservice . Trevligt med lägenheter även för andra åldrar samt en del arbetsplatser...
Välkomnande trevlig, passar in i miljön. Bidrar med något eget
Välkomnande, tryggt och barnvänligt, att utbudet tillgodoser Enebybergs bornas
vardagsbehov av handel, service mm
Välplanerat område där olika generationer kan mötas.
Vänligt, vackert, luftigt
Wow vad mysigt och vilken fin miljö för båda barnfamiljer och äldre.
Wow, vad framsynt att våga bryta med låd-modernismen och istället knyta an till
trädgårdsstadens traditionella estetik och utformning samt luftiga planering mellan
byggnaderna.
zlatan
Åh vad härligt att man behöll, och rustade de befintliga hus och li
Åh vad skönt att de ursprungliga planerna stoppades, och att man endast byggde småhus.
Åh, vad trevligt; vilken skillnad mot betongghettona uppe i Täby!
Åh, vilket trevligt och mysigt område.
År 2036 vill jag att andra säger, tur att vi rustade upp så försiktigt och att vi har denna
trevliga park.
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Året är 2036. Här bor livsnjutarna med nära tillgång till natur och friluftssporter. Livet är
småskaligt och greppbart, en större by där många känner många. En underbar kontrast till
stora delar av Storstockholm, som sorgligt blev sönderbyggda under tidigt 2020-tal tills
byggandet tvärnitade 2023
Äntligen ett område med vackra, klassiska hus i stället för alla fyrkantiga lådor. Grönt,
människovänligt och realistiskt byggt.
Östra Enebytorg har under perioden utvecklats från en samling äldre och nedgången
bebyggelse, till en levande del av Enebyberg, med en blandning av olika smakfulla mindre
hus och låga flerbostadshus för såväl äldre som yngre personer.
Fråga: Är det något du vill tillägga som vi inte har frågat här?

