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Bakgrund
Inför planprogrammet för Högsätra-Bergsätra har miljö- och stadsbyggnadskontoret initierat
en medborgardialog. Dialogen syftar till att samla de boendes kunskaper om området och att
tidigt fånga upp åsikter. Stadsbyggnad handlar om att väga samman många olika åsikter, men
alla kan inte få sin vilja igenom. Planeringsarbetet fortsätter senare med samråd då sakägare
och Lidingöbor också har rätt att tycka till enligt plan- och bygglagen.
Detta dokument samlar alla synpunkter som har lämnats under dialogen som pågick våren
2014. Efter sista svarsdatum har fler synpunkter kommit in. Dessa redovisas inte här men de
ligger också till grund för den fortsatta planeringen.
Synpunkterna har antingen kommit in via stadens hemsida där alla har kunnat tycka till på en
karta över området eller genom färdigfrankerade vykort som boende i området kunnat skicka
tillbaka till staden med åsikter om Högsätra-Bergsätras utveckling.
För att underlätta för läsarna har vi kategoriserat synpunkterna som kommit in under olika
ämnesrubriker. Det innebär att olika synpunkter som lämnats vid samma tillfälle/på samma
vykort har delats upp på olika rubriker.
Under den tid då dialogen genomfördes presenterade en bostadsrättsförening i Högsätra och
en fastighetsägare i Bergsätra egna förslag till ny bebyggelse. Många av de synpunkter som
kommit in handlar om de två förslagen. Staden har ännu inte presenterat något förslag till
utveckling i området, syftet är ju att dialogen föregår planeringsarbetet. Synpunkterna på de
privata förslagen blir dock en viktig input för stadens fortsatta arbete med området.
Du kan läsa mer om medborgardialogen inför planprogrammet för Högsätra-Bergsätra i
dialograpporten, som detta dokument är en bilaga till.
Vill du se synpunkterna på dess geografiska punkt i webbkartan eller läsa mer om arbetet med
planprogrammet för Högsätra-Bergsätra, gå in på www.lidingo.se/h/b-dialog.
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Synpunkter som kommit in om mötesplatser och handel
Synpunkter genom webben


Restaurang Kantarellen blir mötesplats.



Den lilla lekplatsen och gymmet ligger stora delar av året mest i skugga och är inte
speciellt välbesökta. Flytta dessa upp på det stora gärdet, i anslutning till grillplatsen
där det kan bli en mer naturlig knutpunkt och attrahera barn från hela området.



Fler bänkar/sittgrupper mitt på ängen.



Nuvarande restaurangen under skylten Kantarellen kämpar för överlevnad dels p.g.a.
litet kundunderlag. Restaurangen är inte vacker och mysig. Den bör rivas och ett nytt
matställe uppmuntras i området. Underlaget kommer ju att öka avsevärt.

Synpunkter genom vykort


Riv tvättstugan vid Gula Husen och öppna upp en mötesplats.



Innanför Lillåkersvägen vill jag ha en cafeteria/motionsgård. Sen vill jag inte att det
ska byggas mer.



Bör finnas närbutiker för bl.a. dagslivs och gärna ett mindre bageri/ett konditori.



Ett bra bageri.



Jag önskar att restaurang ”Kantarellen” utvecklas till en mötesplats med t.ex. fik,
mataffär, postuthämtning etc.

Synpunkter som kommit in om befintlig bebyggelse
Synpunkter genom webben


Bygg ej bort utsikten.



Utveckla Gångsätrabadet.



Lidingö sjukhus byggnadskropp är en ”barriär” som behöver brytas upp.



Bygg små lägenheter/studentlägenheter på Gula husens tak.



Ersätt sjukhuset med ett bostadshus som med god arkitektur och skala passar in i
området och topografin.



Ge området ett mer associationsklingande namn som för tankarna till t.ex. Gångsätra
gård. Förslag ”Gångsätrahöjden”.



Riv miljonprogramshusen och ersätt med småskalig bebyggelse.



Tänk om man kunde ta bort parkeringsplatserna och göra gröna uteplatser till
marklägenheterna istället och göra trappor och kopplingar ner till Högsätravägen.
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Synpunkter genom vykort


Utvidgad sjukvård i sjukhuset, fler husläkare m.m.



Skateparken vid Högsätra sporthall bör avskärmas av ett bullerplank eller flyttas.
Boende i ”Gröna Husen” störs mycket av det höga ljudet speciellt kvällar och helger.

Synpunkter som kommit in om service
Synpunkter genom webben


Flera små sopstationer.



Vill ha tillbaka grovsoprummen till oss som bor i området. Finns dem som ej har
möjlighet och frakta bort saker.

Synpunkter genom vykort


Återuppta gymnasiet i Gångsätra.



Gärna ett närbibliotek.



Bättre och närmre små stationer för sopsortering.



Satsa på kommunala förskolor och skolor i området.



Återinför grovsoprummen. Tänk så många äldre utan bil som bor i Högsätra. Vid
beställning av garageplats bör det vara fritt val om man vill plats med bil eller utan.
Det är inte bara en kostnadsfråga. Nuförtiden har det införts att man vid beställning
måste ta det man får annars åker man ur kön. För övrigt är det trivsamt här som det är.

Synpunkter som kommit in om ängen och naturområden
Synpunkter genom webben


Bevara det öppna jordbrukslandskapet.



Tillgängliggöra naturområdena.



Sittplatser.



Bänkar.



Trappor där det behövs.



Var aktsam och bevara det skogsparti och ”trädsal” norr om Lillåkersvägen.



På vintern kan ett skidspår anläggas mellan ängen och Kottlaområdet. Kärret som
förbinder dem samman är ett lämpligt stråk för detta.
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Bevara skogspartiet bakom sjukhuset och gör detta mer tillgängligt.



Riv skivhusen och ersätt med mer småskalig bebyggelse för att få in mer natur och
grönska.



Här är alldeles utmärkt – om skogspartiet bakom sjukhuset.



Bergsätra - Vackra naturstigar genom orört naturområde med rikt djurliv. Ett
fantastiskt alternativ till asfalterade gångvägar genom bebyggelse. Hoppas verkligen
att naturområdena runt Bergsätra inte kommer tillåtas att exploateras.



Flytta hundlekparken till gräsytan på andra sidan idrottsplatsen.



Skogspartiet, norr om Lillåkersvägen - Ett trevligt litet grönområde.



Området mellan Gula husen och Läroverksvägen – Fint med ekarna som växer längs
vägen.



Gärdet har potential att bli ett användbart grönområde, men på sommaren kan man
inte vistas där eftersom gräset är högt och blandat med nässlor och tistlar.



Behåll den gröna ängen.



Koloniområdet (odlingslotterna på Mosstorps gärde) är en uppskattad plats för många.
Att vi som bor i lägenhet får en möjlighet till odling är mycket värt.



Vägen/stigen mellan Kottlasjön och Gångsätra - Elljusspåret används av många och
uppskattas av många. Här promenerar och springer folk, folk cyklar och rastar sina
hundar, barn leker osv. Det finns alltid personer i spåret. Det är viktigt att inte spåret
byggs bort.



Förutom att spåret används för friluftsliv är det även en snabb väg att ta sig mellan
Bergsätra, Högsätra och Gångsätra.



Bevara ängen och gör den mer tillgänglig med bättre skötsel, fler promenadstråk.



Rör inte vår vackra äng. Vårt andningshål.



Om en gång- och cykelbro anläggs från dungen bakom Lidingö sjukhus över Södra
kungsvägen och järnvägen till Larsberg/Dalénum kan denna skogsdunge offras och
exploateras för kontor eller annan verksamhet, Omgiven av så mycket trafik går det
knappast att göra den till en oas att vila i.



Diket vid Childhoodhallen - Ett stort dike, om det inte är en gammal, torr bäckfåra,
som ofta är väldigt skräpigt.



Bra med mycket grönområden, lekplatser, grillplatser, saker som främjar natur och
uteliv.



Mycket barn i området och de behöver plats att röra sig och chans att komma ut i
naturen.



Bevara ängen. Det måste finnas grönområden och andningshål för att människor ska
må bra. Här promenerar och springer många, barn leker, djur springer. Jag hoppas
verkligen inte att Lidingö stad bygger bort den enda gröna fläck som finns längs
Läroverksvägen. Bebyggelse måste ske i samband med annan bebyggelse, inte på
bekostnad av fria gröna ytor. Runt om ängen är allt redan exploaterat.
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Hoppas att detta öppna fält bevaras som det är. Passerar på väg till jobbet varje dag
och det är som en härlig, stor lunga med frisk luft och grönska.



Ett härligt område fullt av liv och rörelse. Fortsätt utveckla området med möjlighet till
rörelse, hälsa och aktivitet. Ex boulebanor, tennisbanor mm. Bevara den härliga
frihetskänslan av grönområde. Se om det går att kombinera med kolonilotter i form av
att kombinera med mer park och blomster känsla, ev kafé.



Detta är ett fantastiskt grönområde. Om man nu skulle bygga något här vore det
kanske lämpligt med en lekplats eller ett mindre utomhusbad.

Synpunkter genom vykort


Mer natur och färre bilar.



Bor i Gröna Husen. Vill ej att ängen nedanför bebyggs. Det skulle ta bort charmen
med området.



Bevara det gröna, utsikten och träden. Tänk mera på miljön.



Fler aktivitetsområden för hundar att gå fria.



Bygg ej på gröna ängen nedanför Lillåkersvägen.



Gärna årliga fester som midsommar, Valborg och nyårsafton.



En större aktivitet och vård av de s.k. mellanrumsytor av grönska gärna i samarbete
med föreningar t.ex. Naturskyddsföreningen. Inga parkanläggningar mer tanke på
områdets ursprung som jordbruksmark.

Synpunkter som kommit in om trygghet och belysning
Synpunkter genom webben


Vid sjukhusets lastkaj – Otrygg plats med alla lastbilar. Stökigt kring återvinningen.



Platsen runt parkeringen/sjukhuset är otrygg och fruktansvärt skräpig. Mycket bra att
Lidingö stad äntligen tar tag i detta katastrofområde. Lidingö stad måste hitta en
lösning för alla lastbilar längs med vägen. Rusta upp området så att det blir en fin och
behaglig plats att vara på med fokus på hälsa och sport.

Synpunkter genom vykort


Bättre belysning på ängen nedanför Gröna husen.



Modern marknära belysning. Inga höga lyktstolpar. Belysning i axelhöjd med mycket
markbelysning d.v.s. belysning från mark till träd och fasader.

7

Högsätra-Bergsätra

Synpunkter som kommit in om kommunikation och tillgänglighet
Synpunkter genom webben


Spår för promenad.



Bättre kommunikation och gång- och cykelvägar mellan Högsätra och Lilla Värtan.



Ta bort långa spikraka promenadvägar t.ex. den som går förbi odlingslotterna och den
väg som går längs med skolan och sjukhuset. Gör dem mer slingriga.



Ta tillvara på genvägar som uppstår och anslut dem till vägnätet.



Cykel- och gångvägar från Bergsätra till Willys.



Bra med cykelbron.



Gångvägarna från Bergsätra ned mot Aga station måste förbättras. Det är idag mörka
och trånga och upplevs som otrygga speciellt för kvinnor. För ett antal år sedan fanns
en idé om att bygga en ny gångväg lite på skrå från Bergsätra ned mot Aga och som
sedan fortsatte på en smäcker gångviadukt ned till Aga station. Det vore toppen. Det är
ingen bra lösning som nu planeras att folk uppe på det högt belägna Bergsätra först
skall tas sig ned till gatunivån via trappor, sedan ytterligare en nivå ner i gångtunnel
under Södra Kungsvägen. För att sedan igen klättra uppåt i trappor för att ny
Lidingöbanans station. En gångviadukt som utnyttjar de höjdskillnader som redan
finns vore mycket bättre.



Vid rondellen S. Kungsvägen och Läroverksvägen - En trist betongplats, mycket
trafik, man känner sig inte välkommen som gående här.



Jag anser att kommunen ska tänka över hur man kan sänka hastigheten alt minska
biltrafiken på Läroverksvägen. Kanske en stor rondell i korsningen, man är orolig för
de barn som passerar övergångstället vid Högsätravägen/Läroverksvägen på väg till
skolan, fotbollsplan m.m. Går de över vid trafikljusen måste de ändå passera två
infarter till parkeringar innan de når fotbollsplan.

Synpunkter genom vykort


Jag bor på Granitvägen i Bergsätra. Önskemål är att vi som bor här uppe skulle ha
lättare att ta oss till Willys. Bättre gångväg och cykelväg. Väldigt brant och jobbigt att
ta sig ned.



Uppladdningsstationer för elbilar.



Tätare busstider mitt på dagen från Ropsten.



Bilfritt. Renare luft.
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Synpunkter som kommit in om ny bebyggelse och utveckling
Synpunkter genom webben


Bergsätra - Då det finns ett stort behov av nya lägenheter i Stockholmsregionen kan en
viss utbyggnad accepteras. Dock enbart i direkt anslutning till existerande bebyggelse
samt med krav på byggnader i liknande stil - maximalt 3-4 våningar.



Bygg på ytorna längs Läroverksvägen. Lägg dagis mellan bebyggelse och
idrottsplatsen med anslutning för bil till Läroverksvägen.



Bygg gärna nytt badhus här. Mörbybadet kan vara ett bra referens exempel.



Skogspartiet väster om Läroverksvägen - Här skulle vara en bra plats att bygga fler
bostäder



Jag välkomnar fler till ön. Vid slutet av Lillåkersvägen finns fula garageväggar på
höger sida.



Bygg vackra hus utefter vägen och gör en fin gård innanför.



Skapa en enhetlig förtätning på båda sidor av Högsätravägen. Ändamålsenligt är
vackert.



Blir detta Gångsätra nya centrum? Gångsätra är en mycket gammal benämning på
området, bättre än Högsätra.

Synpunkter genom vykort


Utveckla enbart de områden i Högsätra där det inte stör naturen, bygg i sådana fall i
anslutning till befintlig bebyggelse. Utveckla och framhäv istället de få naturområden
vi har så att de lättare kommer alla till del, med exempelvis bänkar, sopkorgar,
grillplatser och trappor där det behövs. Bättre belysning och spår.



Utveckla Gångsätrabadet med spa-behandlingar m.m.



En stor tennisbana.



Fullstor idrottshall 20 x 40 inklusive simhall 50 m + bubbelbad med parkering.



Boende för 55+.



Gärna ett bra Hospice så man kan bo kvar länge i området.



Bygg bostäder – bygg längs Södra Kungsvägen mot Bergsätra.
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Synpunkter som kommit in om bostadsområdet i Högsätra och en
bostadsrättsförenings förslag till ny bebyggelse
Synpunkter genom webben


Bebygg ej varje markplätt runtom de Gula husen.



Nej till utveckling i Högsätra.



Skym ej utsikten från balkongerna.



Provisorisk tvättstuga under byggtiden.



Bygg ej 10 våningshus längs med Läroverksvägen.



Den planerade huskroppen vid restaurang Kantarellen kommer att ta bort min
eftermiddagssol.



Förtätning med 200 lgh för ett område som redan är tätbebyggt känns inte bra.



Nästa plan styrelsen har i kantarellen 11 är att bygga på taken, mer skugga för de
boende mer byggtrafik i området under många många år. Ett trevligt område som blev
otrevligt



Göm inte Gångsätra bakom ny bebyggelse.



Vid förtätning av Högsätra kommer många att förlora sin fina utsikt och värdet
kommer att minska på lägenheterna. Vi tycker om vårt fina gröna område och vill ha
det så i fortsättningen.



Vi gillar vår balkong i västerläge - det är kvaliteten med vår lägenhet.



Jag tycker att förtätning skulle påverka området negativt då det är mycket luftigt och
trivsamt i dagsläget. Jag undrar vad det innebär med ökat antal bilar och
parkeringsmöjligheter, samt att det blir mer trafikerat på vägar som många barn har
som skolväg.



Det finns ingen plats att bygga här. Bygg bredvid de Gröna Husen istället där det finns
plats.



Synd om man skulle bebygga den lilla gröna yta som finns runt området.



Det finns en arkitektonisk tanke med hur hela Lillåkersvägen/Högsätravägen är byggd.



Förstör inte det öppna och ljusa ytorna utan insyn, med att bygga in oss som en
omringad befästning. Vi är många som aktivt investerat livskvalitet och pengar i en fri
utsikt. Vi har alltså köpt vårt boende efter ombildningen till bostadsrätter.



Här bör man bygga bostäder i flerfamiljshus, tre eller fyra punkthus ca fem/sex
våningar enligt det förslag som föreningen utarbetat. Då får vi bort denna mycket fula
plats med asfalt, taggtråd och parkeringsplatser. Istället kan det tillskapas en fin gård
med lekplats och sittgrupper för äldre på den övertäckande ytan mellan de gamla
husen och de nya.



Absolut inget nybygge mellan Högsätravägen 17-33 och Läroverksvägen.
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Det är ett dåligt beslut att bestämma om försäljning av mark, när man inte har en aning
om vad för sorts hus man skall bygga här. Jag har hört att detaljplan från Lidingö Stad
inte kommer att vara klar förrän i november. Varför inte vänta tills då? Förstår inte
brådskan.



Att bygga bostäder så pass nära en annan byggnad är fullständigt oacceptabelt. Jag
känner att de kränker mitt privat liv! De bygger för tätt in på, det finns så många andra
stora ytor att bygga på där det inte kommer vara så kränkande. Kommunen måste göra
något.



I tre hörn av fastigheten Kantarellen 11 finns utrymme för åtskilliga bostäder. Bra att
brf får besluta om försäljning av byggrätter. Det finns ett bra förslag som är väl
anpassat till befintlig byggnation. Hänsyn ska tas bl.a. till utsikt från befintliga
lägenheter.



Motsätter mig förslaget 100 procent. Helt oacceptabelt förslag som jag icke
godkänner. Skandalöst.



Runt Kantarellen 11 utmärkta platser för ny byggnation.



Perfekt ställe att bygga på och ta bort den fula parkeringsplatsen.



Utmärkt plats att förtäta.



Tar bort min fina utsikt och sol.



Fint om vi kan däcka över denna fula uteparkering. Förslaget om att bygga 3-4 hus
utmed.



Lillåkersvägen är utmärkt. Då kan det tillskapas en grön innergård mellan de gamla
och nya husen. Nu är detta en mycket ful plats som kan bli fin i framtiden med park
och nya fastigheter.



Kolossalt dåligt projekt.



Jag har bott här i 24 år och har trivits alla dessa år. Jag har tänkt pensionera mig här
tack vare naturkänslan och öppenheten som detta område ger. Då lägenheten jag har i
min ägo är en investering för att de sista åren i mitt liv ska vara så bekväma och
lyckliga, förstör byggnationen av höghusbostäderna detta! Jag ber er ha hänsyn för oss
som inte har möjlighet att flytta omkring.



Vill inte att det ska byggas här jag tycker om platsen som den är, tycker det är bra med
träd och lite grön natur. Däremot tycker jag att kommunen ska tänka över hur man kan
sänka hastigheten alt minska biltrafiken på läroverksvägen. Kanske en stor rondell i
korsningen, man är orolig för de barn som passerar övergångstället vid
Högsätravägen/läroverksvägen på väg till skolan, fotbollsplan m.m. Går de över vid
trafikljusen måste de ändå passera två infarter till parkeringar innan de når
fotbollsplan.



Bra att den tänkta skyskrapan i hörnet Läroverksvägen-Högsätravägen på Kantarellen
11 ersätts med lägre hus. Det skulle bli snyggt med en rad enhetliga och lika höga
(låga) hus utefter Läroverksvägen.



Låt oss vara stolta över våra vackra byggnader. Nör man kommer över bron från
Larsberg och ser solen lysa på vårat Högsätra med de fina träden framför byggnaderna
utmed Läroverksvägen, så är det en fröjd för ögat. Att gömma detta vackra bakom nya
byggnader är fruktansvärt. Det får inte hända.
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Jag vill EJ att det byggs fler lägenheter mellan Högsätravägen och Läroverksvägen låt
de få träd stå där stå kvar. Byggs det ett lägenhetskomplex där så kommer
byggnaderna ligga allt för tätt med varandra det kommer bildas en liten ghetto-gång
där solen aldrig kommer fram.



Alla byggplaner inom Gula Husen bör avstyras omgående. Området har redan så
många bostäder och flera kommer att rubba balansen. Det kommer att öka biltrafiken i
området och redan nu hårt belastade Läroverksvägen i höjd med Gångsätra badet,
fotbollsplanen samt Christina Skolan. Bygg heller bostäder nere vid baksidan av
Högsätra planen.



Vill ej att dom ska riva byggnaderna och ha höghus. Tycker att de är bättre som de är
nu. Vill ha mer grönt till området buskar o träd är ju alltid trevligt och lite blommor.



Vill inte ha höghus i detta område. Ta dit lite buskar o blommor i stället.



Oacceptabelt att bygga här. Motsätter mig.



Det blir för mycket folk som bor i området.



Motsätter mig. Jag icke godkänner.



Byggnationer får absolut inte genomföras.



Oacceptabelt att bygga här.



Genom att tillåta bygga på de gröna områden i BRF kantarellen 11, skulle innebära att
man tar bort de få gröna delarna som ger liv i det här bostadsområdet.



Utveckling är inte lika med att bygga mer, utan egentligen betyder utveckling att
förbättra området så att de som bor i det ska ha bättre utsikt, bättre miljö, en renare och
en mer välskött kvarter. Nej till byggandet.



Jag har växt upp i detta fina område och den fina gröna miljön runt omkring
byggnaderna har gett liv till vårt bostadsområde. Som barn uppskattade jag att det
fanns en plats för oss att leka. Träden och växterna som växte vid sidan om, av våra
lägenheter uppskattades verkligen av oss nyfikna barn, då vi inte behövde bege oss
långt ifrån vårt hem för att upptäcka naturen och dess intressanta liv. Därför är jag
emot byggandet och hoppas verkligen att ingen tar bort den lilla naturen vi har, så att
även mina barn kan njuta av sin uppväxt bland träd och buskar.



Mycket upprörd över att man ens funderar på att bygga i vårt redan tätbebyggda
område. Vår lilla natur som vi har ger glans till våra hem och är en ytterligare orsak
till att man måste säga nej till byggandet. Skippa hög husen. De är bra som de är. Fixa
hissarna och ta dit fler bänkar till området istället.



Här vill de bygga en bostad på 22 våningar. Det är helt sjukt. Jag förstår helt enkelt
inte på vilken yta de tänkte göra det. Det är visserligen inte här i alla fall. Ska man
bygga ska man göra det rätt från början. Det ska vara gott om yta för att effektivisera
bostaden. Bygg den bred någon annanstans så att man får mer pengar för marken (mot
Läroverksvägen).
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Synpunkter genom vykort


Brf Kantarellen i Gula husen vill tydligen sälja mark till varje pris. Dålig ekonomi?
Vill ej att de bebygger varje markplätt, så det blir ett gytter av hus. Låt människor få
behålla lite utsikt från sina balkonger.



Som boende i brf Gröna husen protesterar jag på det skarpaste mot planeringen med
9c. Nya fastigheter i Högsätra. Området har den belastning som den tål med nuvarande
befolkning. Den information vi har kom in via ”Mitt i Lidingö”. Vi har inget hört från
Lidingö stad eller brf Kantarellen. Det är en skandal. En så stor mängd fastigheter med
200 hushåll påverkar alla. Högsätra-Gångsätra lägg ned dessa vansinniga planer.



Vad vi såg på mötet den 15/4-14 så är det ett nej till utvecklingen. Vad vi har förstått
så har detta ej gått korrekt till.
Stadens kommentar: Svaret har kortas ner. Anklagelser riktade mot bostadsrättsföreningens handläggning av förslaget har utelämnats.



Inga nya fastigheter i samband med de Gula husen.



Inga fler hus i Högsätra.



Utveckling är inte alltid positivt. Inte alls! Jättebra som det är. Förstör inte Lidingö
Villastad. Bygg ej fler hus.



Stoppa bygget av 200 lägenheter i Högsätra!!! Vi tillhör redan miljonprogrammet och
har ca 800 lägenheter här. Området tål inte mer bostäder - det vore förödande. Socialt,
trafik, miljön omkring. Hög risk för många problem.



Vi vill absolut inte att det byggs något nytt hus mellan Högsätravägen 17-33 och
Läroverksvägen, och när huset Kantarellen där tvättstugan nu är ska rivas vill vi
absolut att det blir en provisorisk tvättstuga under byggtiden och naturligtvis att det
också blir en ny tvättstuga i det nya huset.

Synpunkter som kommit in om Västra Bergsätra och en
fastighetsägares förslag till ny bebyggelse
Synpunkter genom webben


Jag vill inte ha mer oljud i mitt bostadsområde som en byggnation av nya bostadshus
skulle innebära. Jag vill dessutom behålla min utsikt över vattnet och slippa insyn i
någon annans bostad.



Havsutsikten för de som bor på Bergsätravägen och Granitvägen är mycket viktig.
Både fönster och balkonger vetter ut mot detta håll. Platsen lämpar sig inte alls för att
bygga bostäder eller anläggningar. De boende i området vill ha kvar utsikten och
närheten till naturen.



Toppen att ni ska bygga bostäder. Lidingö med sitt centrala läge har verkligen
möjlighet att välkomna fler människor till ön. Hoppas innerligt att det blir en hel del
små hyresrätter och studentlägenheter. Skulle göra området mer levande. Tycker att
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skogsområdet i Bergsätra lämpar sig ypperligt för bostäder. Då kan också Bergsätra
byggas samman med Högsätra och skogsbarriären försvinner. Förhoppningsvis öppnar
det även upp för lite verksamheter, skulle gärna se ett helgöppet café i området.


Helt förkastligt ställe att bygga på enligt de skisser som finns från Diligentia på grund
av flera anledningar. Redan idag är det så gott som enfilig väg till Bergsätra tack vare
alla parkerade bilar längs med Bergsätravägen. Bussen får till och med köra på
trottoaren på vintern för att komma fram. Så en ökad trafik i området vore en rejäl
försämring. De redan boende i området kommer också få en försämring, insyn,
begränsad utsikt. Antagligen en rejäl värdeminskning av de fastigheter som finns som
inte Diligentia redan äger. Det kommer eventuellt alltså byggas flera punkthus med 45 våningar 15-20 meter från villor och med utsikt rakt mot dessa tomter. Låt den norra
slänten vara (kommunens mark) och om det ska byggas något, gör det längs
Södrakungsvägen mot AGA så är det inte lika många som drabbas.

Synpunkter genom vykort


Det är viktigt att bevara grönområdena kring Bergsätra. Havsutsikten får inte byggas
bort. Låt de få skogsområden som finns vara.



Det är tacksamt att de boende i Bergsätra får möjligheten att tycka till om den
byggnation och förtätning i området som planeras. Låt mig säga att området ur
kulturbyggnadssynpunkt som bostadsområde för AGA-anställda är mycket värdefull
och därför bör det ske en varsam förtätning av området. Jag var med i mitten på 1900talet då vi försökte få den så kallade AGA-längan (Mittvägen) förklarad som
byggnadsminne med hjälp av Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet men Skandia,
som då ägde fastigheten, sa nej och så blev det bostadsrätter. När man nu läser i
Lidingötidningen om Diligentias förslag till byggnation i området blir man bestört.
225 lägenheter i 13 nya flerfamiljshus i detta känsliga område. Diligentia ville spränga
bort den fantastiska bergsknalle som förenar Granitvägen och Bergsätravägen och
göra något slags torg omgärdat av nya fastigheter som skulle förstöra hela områdets
karaktär och låsa in nuvarande hyresgäster. Det kan vara rimligt att förtäta området
längs med Södra Kungsvägen och området mot Willys och idrottshallen och kanske
även området mot sänkan vid ishallen, Gångsätra. Här måste man dock erinra om det
otroligt rika fågelliv som förekommer varje vår och försommar. Jag vill uppmana er
att nu i dagarna ta en promenad genom sänkan från Willys till Kottlasjön. Ett rikare
fågelliv får man leta efter. Min allvarliga önskan är till slut, att ni vid planeringen
begrundar mycket nogsamt områdets speciella karaktär som bostadsområde för
arbetare, som förutom bostäder innehöll affärer, biograf och föreningsliv. Det är av
vikt att Länsstyrelsen i Stockholm får möjlighet att ta del av kommande förslag. Tack
att jag fick yttra mig.
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