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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Utredningsenheten 
 

KOMMUNSTYRELSEN 
2022-05-02 

Svar på motion: Kommunala fruktlundar i Täby 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen, Kommunala fruktlundar i Täby, inte 
föranleder några ytterligare åtgärder. 

Sammanfattning 

Eva Lindau och Janne Boman, båda (S), har i en motion till kommunfullmäktige 
den 17 maj 2021 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att ta initiativ till att 
anlägga kommunala fruktlundar i Täby. Motionärerna lyfter fram att kommunala 
fruktlundar inte bara bör anläggas för att det är gott och nyttigt, utan att det 
också är en metod för att utveckla grönytorna i en kommun som växer. 

Täby har idag två kommunala fruktlundar. Syftet med fruktlundarna är inte 
enbart att erbjuda kommuninvånarna möjligheten till egenplockad frukt, utan 
också för att stärka de lokala ekosystemen, vara till nytta för pollinerande 
insekter och att bevara halva Täby grönt. 

Ärendet 

Eva Lindau och Janne Boman, båda (S), har i en motion till kommunfullmäktige 
den 17 maj 2021 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att ta initiativ till att 
anlägga kommunala fruktlundar i Täby. Motionärerna lyfter att kommunala 
fruktlundar inte bara bör anläggas för att det är gott och nyttigt, utan att det 
också är en metod för att utveckla grönytorna i en kommun som växer. 

Täby har idag två kommunala fruktlundar som erbjuder kommuninvånarna 
möjlighet till egenplockad frukt. Under år 2019 färdigställdes Äppellunden i 
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Åkerbyparken, som planterades för att stärka biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster i kommunen. Där finns blandade äppelsorter som är ätbara 
och möjliga att plocka för kommuninvånarna. Täby kommun har också planterat 
29 äppelträd längs med Roslagsbanan, ett projekt som färdigställdes under år 
2021.   

Syftet med befintliga kommunala fruktlundar är att inte enbart erbjuda 
kommuninvånarna möjligheten till egenplockad frukt, utan också att stärka de 
lokala ekosystemen, vara till nytta för pollinerande insekter och att bevara halva 
Täby grönt. Förutom fruktlundar erbjuder kommen också sommarbloms-
planteringar där kommuninvånarna erbjuds att plocka blommor under en 
begränsad tid på hösten. Kommunen arbetar redan idag aktivt för att Täby ska 
fortsätta att vara en trivsam och trygg kommun att bo i, med närhet till naturen. 
Det omfattar också att värna om våra större sammanhängande grönområden och 
orörd natur. 

Ekonomiska överväganden 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Ann-Charlotte Mann 
Chef för Verksamhetsstöd och utveckling 

Bilaga 

- Motion, daterad den 17 maj 2021 

 


	Svar på motion: Kommunala fruktlundar i Täby
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Ärendet
	Ekonomiska överväganden
	Bilaga


