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fnfartsparkering för Täbybor vid Arlanda
Att Arlanda är vi6igt för Täbyborna framgår inte minst av Verksamhetsplan 2O2O där
Täby beskrivs som Ln kommun med "strategisK läge mellan Stockholm och Arlanda"'
fLygbt är helt nödvändigt för många av Täbys invånare och många dag- eller
veckopendlar till arbete eller familj. Det oftast rimligt prissatta flyget är numera
tiLlgängligt för breda befolkningsgrupper för såväl arbete som fritid.
Det övertägset snabbaste, enklaste och billigaste transpoftmedlet till Arlanda från Täby
är med egön bit. Tyvärr har det blivit orimligt dyrt att parkera kring Arlanda vilket gör det
besvärligt för många mindre bemedlade att ta sig dit.
Sverigedemokraterna föreslår därför att Täby kommun köper en bit mark i Arlandas
närhe1 och anlägger en parkering där som endast får användas av Täbybor.
Inskränkningenlitt de egna kommuninvånarna är tråkig men tyvärr nödvändig (helst
skulle vi se ått hela Arlandas parkering öppnades upp för alla), Danderyd har använt
samma princip vid sin infartsparkering vid Danderyds Sjukhus och det har fungerat bra'
Finansiering sker lämPligast genom markbyte. Qvs. Täby säljer mark men köper denna
istället. På så sätt bibehå lts Täbys markinnehav och proiektet belastar inte
s katte beta la rn a .
Det finns planer i Täby att dra Roslagsbanan till Arlanda men det får i dagsläget snarast
rubriceras som drömmar. Att anläggå en parkering kostar bara en mycket liten bråkdel
oln 113n utföras på två år istället för 20 år eller mer. Nyttan för Täbys invänare och
företagare blir enorm.

parkeringen bör i första hand vara tänK för korttidspendlare. Den bör vara billig eller
.ugiftrrri. En modell skulle kunna vara att parkering upp till 8 dagar är avgiftsfritt med en
däiefter snabbt stigande dygnskostnad vilket skulle göra det oattraKivt med
långtidspa rkering.

Givepis bör denna parkering kopplas till någon slags billig transport. Det bör också
siälvktart vara möjligt aU cy-kla tiit terminatörna med medhavd eller hyrd cykel, något
iäm oct<så bör ingå i projektet och som kan vara praktiskt för kortpendlare utan bagage.
Med anledning av ovanstående yrkar vi att:

att utreda
för Täbybor
Arlanda
vid
möjligheterna till att anlägga en infartsparkerlng
Kom m unful I mäktige uppdrar åt stadsbygEnadsnämnden
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