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Samråd för Danderyds översiktsplan
Yttrande
Kultur- och fritidsnämnden har i stort inget att erinra över förslag till
översiktsplan för Danderyds kommun.
Nämnden har utifrån sitt ansvarsområde, kultur och fritid, tagit del av såväl
nuläge som planerad utveckling. Befolkningsprognosen från 2021 visar en
ökning av antalet barn i åldern 0 - 6 år fram till 2035 och en minskning av
antal barn i åldern 7 - 15 år under samma tid.
Vi har idag en god kapacitet att nå det övergripande nationella
folkhälsomålet som har ett tydligt fokus på jämlik hälsa där syftet är att
skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen.
Nära och lättillgängliga grön- och naturområden ger möjlighet till spontan
fysisk aktivitet och motion, och har särskilt stor betydelse för barn och äldre
som inte har möjlighet att förflytta sig längre sträckor för dessa aktiviteter.
Detta, såväl som tillgängligheten till olika motionsanläggningar bidrar till
att uppnå folkhälsomålet om fysisk aktivitet.
Översiktsplanen planerar för en viss ökning av bostäder men ser inte att
Danderyds kommun kommer att leva upp till målsättningarna i RUFS 2050
(Regional Utvecklingsplan för Stockholm), avseende årligt bostadstillskott i
Danderyds kommun1. Det framgår också av översiktsplanen att Danderyds
kommun redan idag har en högre andel äldre befolkning jämfört med andra
kommuner. Befolkningsprognosen visar på ytterligare ökning av äldre
medborgare fram till 2035.
Det arbete kultur- och fritidsnämnden redan påbörjat avseende anpassning
av idrottsanläggningar i form av spontanidrottsplatser i kommunen kommer,
med största sannolikhet, att behöva fortsätta även om inflyttning inte kan
ske genom nybyggnation av bostäder. Viktigt att Danderyds gröna karaktär
bevaras och möjligheter till ett aktivt frilufts- och fritidsliv utvecklas.
RUFS 2050 – Mål för Danderyds kommun: ett årligt bostadstillskott om 170 till 350
bostäder i kommunen (beroende på alternativen låg, bas och högt behov) per år fram till
2050
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Gällande riktlinjer för planering av kultur- och fritidsanläggningar ser
kultur- och fritidsnämnden positivt på att fokus läggs på hälsosamma och
miljövänliga lokaler, anpassade rekreationsytor med goda möjligheter för
lek och aktiviteter samt säkra och miljöanpassade trafikmiljöer samt att
fokus läggs på såväl luft, buller som klimatanpassningar.
Vi instämmer i att ett bevarande av den kulturhistoriska miljön i Danderyd
inte utesluter förändringar för att få till en kulturell utveckling, med ett rikt
kulturliv. Utgångspunkten ska vara att hantera värdefulla miljöer varsamt,
samtidigt som den moderna arkitekturen ska ges möjligheter att sätta spår i
kommunens utveckling.
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