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Genomförandebeslut parkering vid ny simhall 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2019, § 36 att genomföra projektet Täby simhall. 

Projektet planeras att färdigställas fjärde kvartalet år 2022 och omfattar nybyggnad av simhall 

vid korsningen Stora Marknadsvägen – Bergtorpsvägen.  

Anläggande av anslutande vägar till simhallen samt parkeringsplatser, markparkering och 

finplanering av tomten med mera ingick tidigare i ett annat investeringsprojekt som 

innefattade en ny gång- och cykeltunnel under Stora Marknadsvägen  

I verksamhetsplan 2021 har detta projekt förändrats och delvis utgått. Särskilda 

investeringsmedel har avsatts i verksamhetsplan 2021 för åtgärderna kring simhallen. 

Innan den nya simhallen tas i bruk behöver de kompletterande arbetena enligt ovan ha 

slutförts.   

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hemställa hos kommunstyrelsen att säkerställa 

finansieringen av parkeringens hyreskostnader enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat 

den 9 mars 2021. 

Ärendet 

Byggnation av Täbys nya simhall vid korsningen Bergtorpsvägen – Stora Marknadsvägen 

pågår och ett färdigställande av projektet är planerad till fjärde kvartalet år 2022. Projektet 

omfattar, enligt tidigare genomförandebeslut från kommunfullmäktige den 23 april 2019, § 36 

nybyggnation av simhall.  

Utöver byggnation av simhallen behövs kompletteringar med erforderligt antal parkerings-

platser, vändplan för utryckningsfordon, tillgänglighetsanpassade utemiljöer för 

funktionshindrade, cykelställ, gröna ytor samt utebelysning som uppfyller krav i detaljplanen. I 

mark- och finplaneringsarbetena ingår också en mindre lekplats utanför entrén till byggnaden. 

Dessa delar ingick tidigare i ett annat investeringsprojekt, rörande ny gång- och cykeltunnel 

under Stora Marknadsvägen. Detta projekt har dock förändrats och delvis utgått och därför har 

investeringsmedel för de åtgärder som avser området kring simhallen avsatts i 

verksamhetsplan 2021.   
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Innan den nya simhallen tas i bruk behöver de kompletterande arbetena enligt ovan ha 

slutförts.   

Ekonomiska aspekter 

Kostnader för mark- och finplaneringsarbete samt beräkning av ökade hyreskostnader framgår 
av bilaga 1.  
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