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Angående: Tyresö kommuns strategi för en attraktiv och väl gestaltad livsmiljö 
 
Vi har läst dokumentet och försökt förstå vilken inverkan det kan få på vårt lokalsamhälle Trollbäcken. 
Syfte med strategin är enligt förordet ”...att ge Tyresös invånare, kommunala tjänstemän och andra aktörer 
en konkretiserad bild av hur, varför och på vilket sätt Tyresö kommun utvecklar och gestaltar de 
gemensamma livsmiljöerna”. 
En välskriven och välmenande text men alltför allmänt hållen och svårtillgänglig för att utgöra en 
tillämpbar och konkretiserad vägledning. Mot den bakgrunden har vi väldigt svårt att se hur det kan bidra 
till samtalet mellan beslutsfattare och allmänheten i den kommande översiktsplaneringen. 
 
Av de ambitiösa delmålen i strategin om ”arkitektur på medmänniskors villkor” skaver med erfarenheterna 
från hur medborgarinflytandet hanterades när planerna för Södergården och Fornuddsskolan (över 900 
negativa svar) var ute på samråd.  
 
I Egnahemsföreningen har även vi utvecklat ett strategidokument som vi kallar ”Trollbäckens framtid”. 
Det finns att läsa under www.tef.nu.  
Vi är mer konkreta och där fäster vi särskild vikt vid tre delområden. Planeringen av det centrala stråket 
längs Vendelsövägen (Trollbäcken Allé), Gudöbroledens passage vid Alléplan (Allétorget) och 
förtätningen i villaområdena.  
Vi har också, för kommunens politiker, med hjälp av planarkitekten Ove Swanson, presenterat en 
genomförandemetod för centrumstråket där allmänheten på ett tydligt sätt bjuds in att delta i 
beslutsprocessen. 
Med konkreta och visionära förslag gärna illustrerade genom arkitekttävlingar vill vi att kommunen bjuder 
in medborgarna till en planprocess där vi får verklig möjlighet att uttrycka våra åsikter i stället för att ledas 
in i de dimridåer som det framlagda strategidokumentet förutspår. 
 
Trollbäcken den 1 september 2021 
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