
From:                                 Stadsbyggnadsnämnden
Sent:                                  Tue, 2 Feb 2021 08:38:48 +0100
To:                                      Epost SBN
Subject:                             Inbjudan till samråd om ny översiktsplan för Täby kommun 2050 – Staden på 
landet, Dnr KS 2018/196-20
Attachments:                   Missiv Inbjudan till samråd Täby ÖP_210201.pdf

Från: Anna Björneheim 
Skickat: den 1 februari 2021 11:01
Till: Barn och grundskolenämnden <bgn@taby.se>; Gymnasie- och näringslivsnämnden <gnn@taby.se>; 
Kultur och Fritidsnämnd <kfn@taby.se>; Socialnämnd <son@taby.se>; Miljökontoret SRMH 
<miljokontoret@srmh.se>; Stadsbyggnadsnämnden <SBN@TABY.SE>; My Rönnols 
<my.ronnols@taby.se>; 'per.blomstrand@taby.se' <per.blomstrand@taby.se>; 
'kommunstyrelsen@danderyd.se' <kommunstyrelsen@danderyd.se>; 'kontaktcenter@norrtalje.se' 
<kontaktcenter@norrtalje.se>; 'kommunstyrelsen@sollentuna.se' <kommunstyrelsen@sollentuna.se>; 
'kommunledningskontoret@upplandsvasby.se' <kommunledningskontoret@upplandsvasby.se>; 
'registrator.klk@vallentuna.se.' <registrator.klk@vallentuna.se.>; 'kansliet@vaxholm.se' 
<kansliet@vaxholm.se>; 'kommunstyrelsen@osteraker.se' <kommunstyrelsen@osteraker.se>; 
'RES.planarendehantering@fortum.com' <RES.planarendehantering@fortum.com>; 'info@stokab.se' 
<info@stokab.se>; 'info@arriva.se' <info@arriva.se>; 'registraturen@boverket.se' 
<registraturen@boverket.se>; 'varmestockholm@eon.se' <varmestockholm@eon.se>; 
'RES.Stockholmfysiskplanering@ellevio.se' <RES.Stockholmfysiskplanering@ellevio.se>; 
'fortv@fortifikationsverket.se' <fortv@fortifikationsverket.se>; 'exp-hkv@mil.se' <exp-hkv@mil.se>; 
'kappala@kappala.se' <kappala@kappala.se>; KLM <klm@taby.se>; 'lfv@lfv.se' <lfv@lfv.se>; 
'stockholm@lansstyrelsen.se' <stockholm@lansstyrelsen.se>; 'registrator@msb.se' 
<registrator@msb.se>; 'registrator@naturvardsverket.se' <registrator@naturvardsverket.se>; 
'info@norrvatten.se' <info@norrvatten.se>; 'polismyndigheten.stockholm@polisen.se' 
<polismyndigheten.stockholm@polisen.se>; 'hans.linder@posten.se' <hans.linder@posten.se>; 
'regionstockholm@sll.se' <regionstockholm@sll.se>; 'registrator@raa.se' <registrator@raa.se>; 
'sjofartsverket@sjofartsverket.se' <sjofartsverket@sjofartsverket.se>; 
'museet@stockholmslansmuseum.se' <museet@stockholmslansmuseum.se>; 
'registrator@ssbf.brand.se' <registrator@ssbf.brand.se>; 'info@swedavia.se' <info@swedavia.se>; 
'registrator@svk.se' <registrator@svk.se>; 'info@sorab.se' <info@sorab.se>; 'remisser-
stockholm@skanova.se' <remisser-stockholm@skanova.se>; 'trafikverket@trafikverket.se' 
<trafikverket@trafikverket.se>; 'registratur.eldistribution@vattenfall.com' 
<registratur.eldistribution@vattenfall.com>; 'jan.rundstrom@jrf.se' <jan.rundstrom@jrf.se>; 
'norrort@cykelframjandet.se' <norrort@cykelframjandet.se>; 'info@etthallbarttaby.se' 
<info@etthallbarttaby.se>; 'taby-vallentuna-vaxholm@friluftsframjandet.se' <taby-vallentuna-
vaxholm@friluftsframjandet.se>; 'taby@foretagarna.se' <taby@foretagarna.se>; 'kgj987@gmail.com' 
<kgj987@gmail.com>; 'hgf.nordost@outlook.com' <hgf.nordost@outlook.com>; 'info@lrf.se' 
<info@lrf.se>; 'tabydanderydvallentuna@nyforetagarcentrum.se' 
<tabydanderydvallentuna@nyforetagarcentrum.se>; 'taby.centrum@pro.se' <taby.centrum@pro.se>; 
'tabycentrum@urw.com' <tabycentrum@urw.com>; 'taby@rotary.se' <taby@rotary.se>; 'taby-
jarlabanke@rotary.se' <taby-jarlabanke@rotary.se>; 'taby-attunda@rotary.se' <taby-
attunda@rotary.se>; 'jarlabanke@telia.com' <jarlabanke@telia.com>; 'tibbleseniorerna@gmail.com' 
<tibbleseniorerna@gmail.com>; 'information@sssb.se.' <information@sssb.se.>; 'info@chamber.se' 
<info@chamber.se>; 'info@stof.nu' <info@stof.nu>; 'info@svenskhandel.se' <info@svenskhandel.se>; 



'stfstockholmnordost@stfturist.se' <stfstockholmnordost@stfturist.se>; 'jesper.aman@taby-park.se' 
<jesper.aman@taby-park.se>; 'taby.foreningsrad@gmail.com' <taby.foreningsrad@gmail.com>; 
'tabyforsamling@svenskakyrkan.se' <tabyforsamling@svenskakyrkan.se>; 
'ordforande@tabyhembygdsforening.se' <ordforande@tabyhembygdsforening.se>; 
'taby.krets@naturskyddsforeningen.se' <taby.krets@naturskyddsforeningen.se>; 'tabyok@tabyok.se' 
<tabyok@tabyok.se>; 'tabyvillaagarforening@gmail.com' <tabyvillaagarforening@gmail.com>; 
'info@yimby.se' <info@yimby.se>
Ämne: Inbjudan till samråd om ny översiktsplan för Täby kommun 2050 – Staden på landet, Dnr KS 
2018/196-20
 
Inbjudan till samråd om ny översiktsplan för Täby kommun 2050 – Staden på landet
Täby kommun har upprättat ett förslag till ny översiktsplan och kommunstyrelsen beslutade 25 januari 
2021, § 6, att genomföra samråd. 
 
Samrådstid: 1 februari – 7 mars 2021 
Samrådshandlingarna och information om samrådet finns på kommunens hemsida 
www.taby.se/nyoversiktsplan. Planförslaget kommer under hela samrådsperioden att finnas 
tillgänglig i Täby kommunhus i Täby centrum, Esplanaden 3. 
 
Upplysningar lämnas av Marie Broberg, översiktsplanerare, tfn 08-55 55 96 89, e-post: 
marie.broberg@taby.se 
 
Har ni synpunkter på förslaget ska dessa ha inkommit skriftligt senast den 7 mars 2021 till 
Täby kommun, stadsbyggnadsnämnden, 183 80 Täby eller till sbn@taby.se. Ange Dnr KS 
2018/196-20. 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 

http://www.taby.se/nyoversiktsplan
mailto:marie.broberg@taby.se
mailto:sbn@taby.se
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Postadress Besöksadress Telefon Orgnummer E-post handläggare www.taby.se 

Täby Kommun 

18380 Täby 

Esplanaden 3 08-555 590 00 212000-0118 marie.broberg@taby.se

  

 

 

SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORET Enligt remisslista  

Plan- och exploateringsavdelningen  

Marie Broberg  

Inbjudan till samråd avseende Översiktsplan Täby 2050 – 
Staden på landet  

Täby kommun har upprättat ett förslag till ny översiktsplan för Täby. Kommunstyrelsen 

beslutade 25 januari 2021, § 6, att genomföra samråd om Översiktsplan Täby 2050 - Staden på 

landet.  

Syftet med översiktsplanen är att redovisa kommunens inriktning för den långsiktiga 

utvecklingen av den fysiska miljön med sikte på år 2050. Översiktsplanen föreslår nya mål för 

hållbar utveckling som ska gälla för hela kommunens organisation samt utvecklingsinriktning 

och vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och 

bevaras. 

Syftet med samrådet är att ge möjlighet till insyn och påverkan och få fram ett bra 

beslutsunderlag. Översiktsplan Täby 2050- Staden på landet ligger till grund för samrådet. 

Till samrådshandlingarna hör även Miljökonsekvensbeskrivning, som belyser planens 

påverkan på miljö och klimat.  

Samrådstid: 1 februari – 7 mars 2021  

Samrådshandlingarna och information om samrådet finns på kommunens hemsida 

www.taby.se/nyoversiktsplan. Planförslaget kommer under hela samrådsperioden att finnas 

tillgänglig i Täby kommunhus i Täby centrum, Esplanaden 3. Under samrådstiden kommer det 

också att finnas möjlighet att komma i kontakt med kommunens tjänstepersoner via telefon.  

Har ni synpunkter på förslaget ska dessa ha inkommit skriftligt senast den 7 mars 2021 till 

Täby kommun, stadsbyggnadsnämnden, 183 80 Täby eller till sbn@taby.se. Ange Dnr KS 

2018/196-20.  

Upplysningar lämnas av Marie Broberg, översiktsplanerare, tfn 08-55 55 96 89, e-post:  

marie.broberg@taby.se  

 

KOMMUNSTYRELSEN 

Erik Andersson 

Ordförande  

 

http://www.taby.se/nyoversiktsplan
mailto:marie.broberg@taby.se
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Information om behandling av personuppgifter 

De personuppgifter som lämnas i ärendet kommer att behandlas i enlighet med 

datasskyddsförordningen och endast för de ändamål som ärendet avser. Uppgifterna som 

lämnas används för att handlägga ärendet. Vill du läsa mer om de personuppgiftsbehandlingar 

som Täby kommun utför, gå till vår hemsida www.taby.se 

 

Remisslista  

Kommunala nämnder och bolag  

Barn- och grundskolenämnden 

Gymnasie- och näringslivsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Socialnämnden 

SRMH (Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd)  

Stadsbyggnadsnämnden 

TFAB (Täby Fastighets AB)  

TMAB (Täby Miljövärme AB)   

 

Kommuner 

Danderyds kommun 

Norrtälje kommun 

Sollentuna kommun 

Upplands Väsby kommun 

Vallentuna kommun 

Vaxholms kommun 

http://www.taby.se/
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Österåkers kommun 

Regionala och statliga aktörer 

AB Fortum värme  

AB Stokab 

Arriva  

Boverket 

E.ON värme Sverige AB 

Ellevio AB 

Fortifikationsverket 

Försvarsmakten 

Käppalaförbundet 

Lantmäterimyndigheten i Täby kommun 

Luftfartsverket  

Länsstyrelsen i Stockholms län 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Naturvårdsverket  

Norrvatten AB 

Polismästaren i Täby polisdistrikt 

Posten Sverige AB 

Region Stockholm 

Riksantikvarieämbetet  

Sjöfartsverket 

Stockholms läns museum  

Storstockholms brandförsvar  
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Swedavia AB Stockholm - Arlanda Airport 

Svenska Kraftnät 

SÖRAB 

TeliaSonera Skanova Acess AB 

Trafikverket 

Vattenfall Eldistribution AB 

 

Övriga (föreningar, fastighetsägare, organisationer, mm) 

Arninge företagarförening 

Cykelfrämjandet Stockholm Nordost  

Ett hållbart Täby 

Friluftsfrämjandet i Södra Roslagen/Täby, Vallentuna och Vaxholm 

Företagarna Täby  

HSO Täby kommun 

Hyresgästföreningen i Storstockholm 

LRF:s kommungrupp 

Nyföretagarcentrum 

PRO Täby 

Rodamco (centrumledningen)  

Rotary 

SPF Seniorerna, Jarlabanke 

SPF Seniorerna, Tibble Täby 

Stiftelsen Stockholms studentbostäder 

Stockholms handelskammare 
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Stockholms ornitologiska förening 

Svensk handel  

Svenska Turistföreningen 

Täby föreningsråd 

Täby församling 

Täby hembygdsförening 

Täby naturskyddsförening 

Täby orienteringsklubb 

Täby Park AB 

Täby villaägareförening 

YIMBY 

 


