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Svar på "Fördjupning av översiktsplan för samt detaljplaneprogram för del av Arninge Ullna i Täby kommun"

Bakgrund
Kommunstyrelsen godkände i mars rubricerad plan för samråd. Kommunala
nämnder, styrelser och andra myndigheter samt intresseorganisationer inbjuds att lämna anmärkningar eller synpunkter på förslaget.
Planförslag
I den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län, RUFS 2001 pekas
Täby centrum – Arninge ut som en regional kärna för nordostsektorn. Täby
kommun har ett tillväxtmål att öka sin befolkning till 80 000 invånare och
tillskapa 20 000 nya arbetstillfällen till år 2030. Detta kräver ambitiösa
satsningar på bostadsbyggande och infrastruktur.
I föreslagen fördjupning av översiktsplan för Arninge Ullna ingår 3000 nya
bostäder när området är fullt utbyggt. Bostäderna föreslås i huvudsak byggas i 3-5 vånings flerfamiljshus. Med en boendetäthet på 2,5 per bostad
kommer det framtida Arninge-Ullna att husera ca 7 500 invånare.
Behovsprognos av platser i förskola och grundskola
Med den genomsnittliga åldersfördelning av Täbys totalbefolkning som
gäller för prognosperioden 2008-2017 och en efterfrågenivå på förskoleplatser som gällde 2007, skulle behovet av tillskapade förskole- och grundskoleplatser (F-år 6) i Arninge-Ullna när området är fullt utbyggt bli:
Förskola
Förskola
Förskola
Grundskola
Grundskola
Grundskola

1-2 år
3-5 år
1-5 år
6-9 år
10-12 år
6-12 år

170
330
500
420
310
730
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Övriga synpunkter
I den fördjupade översiktsplanen för Arninge-Ullna är inte utbyggnadstakten angiven. Barn- och grundskolenämnden förutsätter att det i det fortsatta
detaljplanearbetet närmare studeras behovet och tidplaneringen av utbyggnad av förskolor och skolor. För att säkerställa tillgången av förskole- och
grundskoleplatser under hela utbyggnadsperioden ställs stora krav på flexibla lokallösningar som möjliggör snabba omställningar mellan förskole- och
grundskolelokaler. Barn- och grundskolenämnden rekommenderar också att
det i området planeras för markreserv som ska kunna nyttjas för ökat behov
av förskolor och grundskolor.
Förslag till beslut
Barn- och grundskolenämnden godkänner svar på "Fördjupning av översiktsplan för samt detaljplaneprogram för del av Arninge Ullna i Täby
kommun" och överlämnar svaret till Kommunstyrelsen.
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