
Föreningen Nora Torgs Framtid 

Årsberättelse mars 2019– februari 2020 

Föreningen bildades den 20 januari 2016 

Föreningen har 126 registrerade medlemmar. 

I styrelsen ingår ledamöterna Myrna Smitt, ordförande, Hans Iwan Bratt, ansvarig för 
webbsidan, Birgitta Frisell, sekreterare, Jens Isaksson, Lennart Dahlborg, kassör, 
Charlotte Lindeen och suppleanterna Karin Bergendal och Jacob Dorph samt den 16 
maj adjungerade Torgny Svenberg och Oskar Dahlman. 

Revisor är Johan Gröndal. 

Föreningen höll ordinarie årsmöte den 2 april med 22 närvarande medlemmar. 
Styrelsen har sedan dess haft åtta protokollförda möten. 

Ekonomi 

Årsmötet beslutade att det får uttas en frivillig medlemsavgift om 100 kr. 
Föreningens behållning uppgår till 6 245 kr.  

Aktiviteter 

Detaljplanprocess ska avbrytas 

Föreningen har sedan våren 2018 drivit frågan att Kommunstyrelsen ska återkalla 
sitt uppdrag till Byggnadsnämnden att utarbeta en detaljplan för Nora Torg. I april 
och maj sändes tre skrivelser till Kommunstyrelsen med denna begäran. Ingen 
återkoppling har lämnats trots påminnelser. 

Dagvattenutredning 

Grundvatten- och dagvattenfrågor har sedan inledandet av processen varit av 
synnerlig betydelse för beslut om ny bebyggelse och har redovisats i tidigare 
årsberättelser. Kommunen beställde en utvidgad vattenutredning som blev klar att 
ta del av i början av oktober. Föreningens tidigare anlitade sakkunnig inom väg- och 
vattenbyggnad, Rolf Rosén, har tagit del av den nya utredningen. Hans tidigare kritik 
om att underjordiska garage utgör allvarliga konsekvenser för kringliggande 
bebyggelse kvarstår och har som slutomdöme lämnat den uppmaningen att det inte 
får ske mer hårdgörande av mark i området utan helst borttagande av asfalt. Såvitt 
kan förstås kommer planarbetet nu att avvakta att den pågående 
dagvattenutredningen för hela kommunen blir klar. Telefonkontakter har förevarit 



mellan styrelsen och kommunledningen, varvid det enda besked som lämnats, är att 
det fortfarande pågår analyser av utredningen och dess konsekvenser. 

Möten politiker 

När det efter valet till slut blev klart vilka de nya ledamöterna i Byggnadsnämnden 
blir under nästa mandatperiod, sände föreningen en inbjudan till dem att komma till 
Nora torg för en rundvandring och få information av föreningens representanter om 
inställningen till planen. Medio februari hade föreningen besök av ordföranden i 
Byggnadsnämnden, Claës Breitholtz, och ytterligare tre M-ledamöter. Därefter har 
möten med C och KD ägt rum. Efter det att vi fått besked från byggherrens arkitekt 
om att detaljplanarbetet lagts på is, har vi avvaktat med fortsatta kontakter. 
Politikerna har uppmanat föreningen att lämna egna förslag till byggnation. Här 
utgör den under året framtagna visionen ”Noragårdsstråket” föreningens förslag, 
som sänts till Kommunstyrelse och Byggnadsnämnd.  

Möte med byggherrens arkitektkontor  

Föreningen kontaktades i början av januari av en arkitekt, Linda Saarnak, på Ettelva 
Arkitekter, vilket har haft byggherren Bäckströms uppdrag att föreslå vissa 
förändringar av byggnationen. Bäckström har bett företaget att ordna ett möte med 
styrelsen för FNTF och reda ut om det finns någon framkomlig väg för fortsatt 
planering. Hon redogjorde för bakgrund: Under sommaren 2018 fanns det ett utkast 
till förslag i vilket huset på torget tagits bort och hushöjden sänkts en våning. 
Arbetet pausades. I december hölls ett möte mellan ett flertal företrädare för 
kommunen, bl. a. Claës Breitholtz, och Bäckström samt dennes arkitekter. Mötets 
avslutande besked var att planeringen läggs på is. Föreningen konstaterade att även 
det senare förslaget är oacceptabelt i enlighet med alla de invändningar som 
framgår av vårt remissyttrande i samrådsprocessen med massiv kritik mot 
förslaget. Det är fortfarande vårt ställningstagande att det är oacceptabelt 
med så höga hus, så tätt sammanhållna utan hänsyn till kringliggande 
bebyggelse. Som slutpunkt hävdar vi att först ska en ny översiktsplan antas 
och helst med en fördjupad plan för området, innan något nytt förslag om 
Nora Torg framläggs. Föreningens vision om ”Noragårdsstråket” är 
inriktningen. 

Utökat geografiskt område 

Frågan om eget förslag till byggnation har diskuterats i styrelsen, som kommit fram 
till att det inte finns tillräckliga resurser att ta fram ett förslag. Under tid har i stället 
framtagits en vision ”Noragårdsstråket” som ska utgöra grund för föreningens 



ställningstaganden. Detta stämmer även med årsmötets 2019 godkännande av att 
föreningen riktar sig mot ett utvidgat geografiskt område. Det har blivit än mer 
aktuellt med de pågående planerna om byggnation ”Gropen”, korsningen Gamla 
landsvägen och Kyrkvägen samt infarten till Noragårdsvägen. Det finns ytterligare 
mark som kan bebyggas. Visionen har sänts till Kommunstyrelsen, 
Byggnadsnämnden, direkt till kommunalrådet Hanna Bocander och åberopats i 
inlagor till kommunen. 

Villaägarna 

Samverkan med ”Villaägarna” en paraplyorganisation för Villaägareföreningarna i 
Danderyd, Djursholm, Djursholms Ekeby och Stocksund har fortsatt. Föreningen har 
även varit aktiv vid utdelning av material till hushållen.  

Danderyds Villaägare- och Hembygdsföreningar har fortsatt att arrangera 
vandringar, i november i Klingsta-Kevinge.  I samband därmed har visionen om 
Noragårdsstråket presenterats. 

Grönska 

Föreningen kontaktade redan förra året kommunens fastighetskontor med 
anledning av det fällts en del träd efter Noragårdsvägen. Detta har följts upp och del 
av styrelsen har i maj träffat stadsträdgårdsmästaren och park- och 
gatuingenjörsansvarig för genomgång av återplantering och förbättringsområden 
vid torget. Besked lämnades om att det under budgetåret 2019 saknades medel för 
detta, men att det kan bli aktuellt under 2020. I sammanhanget har även 
påpekanden om bättre framkomlighet vid Köpmannen gjorts. I skrivelse till plan- 
och exploateringskontoret har pekats på vissa områden för förbättringar. 

Info till medlemmar och allmänhet 

Medlemmarna har löpande informerats om styrelsens arbete och åtgärder, bl.a. 
genom medlemsbreven och artiklar på föreningens webbsida www.noratorg.se    
Alla skrivelser från föreningen och från kommunen finns där. För att underlätta 
sökning finns fritextsökning i sidorna. Webbsidan har registrerade användare som 
har tillgång till sidor av mer internt slag. En större del av sidorna är tillgängliga för 
alla. Alla medlemmar kan registrera sig. I webben finns också föreningens 
medlemsregister tillgänglig för föreningens styrelse och revisor. 

Föreningen har en sida på Facebook (https://www.facebook.com/noratorgsframtid/) 
och en grupp (https://www.facebook.com/groups/565178153820644/?ref=br_rs) 
med 20 medlemmar.  



GDPR 

Styrelsen beslutade den 4 juni 2018 om sitt godkännande av att föreningen 
uppfyller kraven enligt dataskyddsförordningen (GDPR). 

 

Danderyd den 28 februari 2020 

 

 

Myrna Smitt  Hans Iwan Bratt Jens Isaksson 

 

 

Birgitta Frisell Charlotte Lindeen Lennart Dahlborg  

  

 

 


