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Tillsätt en oberoende utredning som allsidigt och neutralt belyser
konsekvenserna av den nuvarande nybyggnadsstrategin i Täby

Med nuvarande byggstrategi kommer Täby i en snar framtid att klättra från nuvarande
tionde plats till femte plats som Sveriges mest tätbefolkade kommun. Endast
Sundbyberg, Stockholm, Solna och Malmö kommer då att slå oss, kommuner som alla
har stora problem med invandring, utanförskap och kriminalitet. Det gröna Täby finns
snart bara i norr och väster och dårmed lånqt ifrån människorna.

Idag saknas en utredning som konsekvensneutralt belyser alla aspekter på den av Täby
beslutade kraftiga ökningen av flerfamiljshus. Utredningen bör fokusera på:
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För vem bygger kommunen de nya bostads- och hyresrätterna
Varför ska Täby tillhöra en av de mest tätbefolkade kommunerna i Sverige
Finns det en risk att även utanförskapsområden kan uppstå
Nytt boende- och resandemönster där villor med arbetsrum efterfrågas-
Är det hållbart att bygga så storskaligt och hårdgöra så stora markområden
Konsekvenser för den redan idag eftersatta infrastrukturen beträffande vatten,
avlopp och kraftdistribution
Hur påverkas våra centrala grönområden
Vad händer med framkomligheten i trafiken
Hur påverkas villaägarnas situation då de blir en klar minoritet i kommunen
Hur påverkas kommunens ekonomi på sikt
Risk för stora kostsamma felinvesteringar t.ex, sopsuganläggningar, m. m.
Hur påverkas invånarnas trygghet och välbefinnande
Hur påverkas den estetiska bilden av Täby
Kommunkontorets möjligheter att samtidigt hantera stora komplexa byggprojekt
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Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokratema på att kommunfullmäktige
beslutar.

att kommunen snarast tillsätter en oberoende utredning som belyser alla
konsekvenser som kan uppstå på grund av det enorma byggandet av stora
flerfamiljshus och den därmed sammanhängande kraftiga befolkningsökningen.
Utredningen kan med fördel kopplas till den folkornröstning som vi har
föreslagit,

För Sverigedemokraterna i Täby
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