
Önskemål och behov avseende anläggningar - bilaga till anläggningsplan

Befolkningsprognos
Ny konstgräsplan Arninge-Ullna 11-spelsplan

Ny konstgräsplan, Täby Park- 7 spelsplan , intill skola

Fullstora Idrottshallar- 3 st

Ung livvstil- föreslagen kategori

Badplats Näsbyviken och Vallentunasjön

Danslokal

Allianskappa

Friplass

Badplats Näsbyviken och Vallentunasjön

Föreningsönskemål

Danslokaler

Fotbollshall

Gym Tibblevallen (anpassning av en befintlig lokal)

Permanent plats konstsnöspår, samt MTB-spår med klubbhus (samnyttjas av skidklubb och MTB  i enlighet med tidigare utredning)

Anläggning för racerunning

Friidrottshall

Kampsportscenter för karate, tang soo do, judo (ersätter bef. lokaler i sportcentrum)

Beachvolleyhall

Ullnabacken, skidbacke (i enlighet med tidigare utredning)

Spegelsal alt. gym Hägernäs ishall

Fullstort ridhus i Viggbyholm

Omklädningsrum, Kryssarvallen, Viggbydalen, Näsbydal, Skarpäng (paviljonlösning)

Belysning Ella bollplan 

Omklädningsrum Ella bollplan, paviljonglösning

Fler omklädningsrum, förråd och klubbhus på Täby IP

Underhåll-konstgräsplan 



Konstgrsäplan, 9-spelsplan, Viggbydalen

Konstgräsplan , 11-spelsplan, Täby IP/Vikingavallen

Konstgräsplan, 11-spelsplan, Hägernäs

Konstgräsplan, 11-spelsplan, Skarpängsskolan

Konstgräsplan, 11-spelsplan, Tibblevallen 

Konstgräsplan, 5-spelsplan, Hägerneholm

Konstgräsplan, 5-spelsplan, Vallatorp

Konstgräsplan, 7-spelsplan Täby IP/Vikingavallen

Konstgräsplan, 7-spelsplan, Byängskolan

Konstgräsplan, 9-spelsplan, Täby IP/Vikingavallen

Konstgräsplan, 9-spelsplan, Kryssarvallen

Utfört 2020

Markvärme Tibblevallen konstgräs, förberett under planen, inväntar kostnad för anslutning samt driftkostnad

Tibblevallen, renovering friidrottsanläggning, förbättring naturgräsplan

Investeringar VP 2021-2023(tabell nedan omfattar pågående och planerade projekt, observera att förändring kan komma att ske, exempelvis genom kommande 

fullmäktigebeslut om investeringsplan) 

Konstgräsplan Erikslund, 11-spelsplan

Konstgräsplan Näsbydalskolan

Belysning Viggbydalen, konstgräsplan (el framdragen till plan)

Ny konstgräsplan, Gribbylund 9-spelsplan, inklusive belysning, anläggs på bef. grusplan men behöver förlängas och belysning flyttas, kostnad beroende på markförutsättningar

Flytt av tennisplaner från Täby IP till Erikslund, vid ny infart

Ny ishall, markförutsättningar kan påverka kostnad

Motorikhall

Motionsspår - Ellagård, Stolpaskogen samt Erikslunds 

Simhall

Sportcentrum (utredning behöver utföras för att få fram kostnad kopplat till renovering och tillgänglighetsanpassning av lokal)

Ellagårdsskolan idrottshall (utredning och eventuell ombyggnation)

Fullstor Idrottshall Näsbypark, tänkt att i förlängning ersätta Jollens idrottshall som idag ej ägs av kommunen, samnyttjas av skola 

Ullnabacken - framtagande av detaljplan för rekreationsändamål samt utbyggnad av allmänna anläggningar (investeringen ligger under stadsbyggnadsnämnden)


