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Täbyparken i Täby Park

Täby har nu en unik mojlighet att skapa en mag-nifik park mitt i kommunen. Genom att
begiänsa utbyggnaden av Täby Park till de områden som nu är detaliplanerade eller
under detaljplanering finns möjligheten att skapa en rejäl park, Täbyparken, mitt i

centrala Täby. Parken blir ungefär 1 km i ost-västlig-riktning och upp till 700 m i nord-
sydlig. en sådan park skulle kunna få en stor och mångsidig användning och som varmt
skullå välkomnas av nästan alla Täbybor. Bland de många möjligheterna märks att
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Täby visar att kommunen står för verklig hållbarhet genom att begränsa
befolkningen till vad naturen klarar av
Kommunåns politiker får möjlighet att visa att man bygger sådant invånarna
uppskattar
En efterlängtad park mitt i Täby. Precis vad Täby saknar.
Läget vid Täby Centrum blir en extra attraktion för besökare
Det nybyggda området i Täby Park blir attraktivare
Kommunens alla cyklister får ett större sammanhängande bilfritt område.
Motionsmöjligheter för alla med gräsytor och gångslingor och varför inte ett
skidspår på vintern?
En restaurang med en väl tilltagen uteseruering där T_äbyborna kan träffas.
En del av det sanka området vid galoppbanan skulle åter kunna bli det den passar
bäst för - en damm eller liten sjö.
I sjön kan någon sällsynt djurart ges en fristad, exempelvis gölgrodan, och den
blir därmed också en garant mot framtida exploatering.
Ett reJält tillskott till grönstrukturen och även till blåstruKuren'
ViKiga ekosystemtjänster såsom ett omfattande tallnäWerk blir tillgängliga
alldeles i Täby Centrums närhet
Parken kommer genom sina många träd att utgöra en rejäl koldioxidsänka och
tillför syre till centrala Täby. Genom att planera för att träden ska bli
byggnadsvirke vid awerkning kan denna sänka vara i flera århundraden och
därmed överbrygga koldioxidpuckeln vid nästa sekelskifte. En klimatpark.
Med en väl tilltagen parkering i nordöstra hörnet så tår alla mojlighet att utnyttja
parken. Givetvis gång och cykeltunnel under E18.
Ln väl tilltagen bulteruagg mot E18 avskärmar området'
Parken behöver inte anläggas på en gång utan kan utvidgas succesivt. Därmed
kan anläggningskostnaden spridas över många år.
Täbys stäior skulle kunna medverka i trädplantering och trädgårdsskötsel. På så

sätt skulle de ta del av projeKet och lära sig verklig hällbarhet samt minska
kostnaden.
Täbyparken - ett vinstprojekt för alla och som skulle göra hela Täby mer
attraktivt,
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TABYPARKEN

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att:

Kommunfullmäktige uppdrar åt stadsbyggnadsnämnden att utreda
möjligheterna för att anlägga en stor parlq Täbyparken, som omfattar de
områden i Täby Park som ännu ej är detaljplanerade eller under detaljplanering.
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