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Svar på interpellation från Camilla Henricsson Bajas(S) 
angående badplats i Täby Kyrkby 

Bakgrund 

Alliansen har i sin kappa för politisk inriktning för mandatperioden framhållit att nya 

badplatser ska anläggas i Vallentunasjön, Ullnasjön och Näsbyviken. 

Under 2019 anlades en ny badplats i Ullnasjön. 

Camilla Henricsson Bajas (S) har till kultur- och fritidsnämndens ordföranade Birgitta Kaasik 

(M) ställt frågan om hur resultatet ser ut och hur arbetet fortskridit gällande det arbete som 

utförts för  att förbättra vattenkvalitén vid Vallentunasjöns stränder intill Täby kyrkby samt 

frågat när de som bor i Täby kyrkby får sin badplats. 

Svar: 

Planering och placering av en ny badplats i Täby kyrkby har pågått under en lång tid. Den plats 

som diskuterats är Täby gamla badplats (vid Mellansjövägen) som idag är belägen på en privat 

markägares mark. 

En förutsättning för att på nytt öppna upp Täby gamla badplats är att träffa en 

överenskommelse om ett arrende med markägaren. Alternativa placeringar för en badplats på 

kommunal mark bör även utredas. En ny badplats behöver möta invånarnas behov gällande 

kvalitén på vatten och strand samt att den är tillgänglighetsanpassad. 

I utredningen och i genomförandet av en ny placering kommer sannolikt flera 

myndighetstillstånd att behöva sökas, till exempel strandskyddsdipens, anmälan om 

vattenverksamhet samt bygglov.   

En fördjupad utredning av en badplats i Vallentunasjön är planerad att påbörjas 2020. 

Bör tilläggas att Vallentuna kommun nyligen anlagt en badplats vid Gustavs udde i Bällsta. En 

badplats som har en sandstrand, en brygga och en ramp för rullstolsbundna. Badplatsen har 

sommaren 2019 haft godkända vattenprover. 
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Parallellt med uppdraget att utreda förutsättningar för att anlägga badplats i 

Vallentunasjön arbetar även Täby och Vallentuna kommun med att utreda olika insatser för att 

förbättra vattenkvalitén. Det gäller bland annat problem med siktdjup, grumligt vatten och löst 

material i sjön. 

 

 

 

Birgitta Kaasik (M) 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande 


