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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Utredningsadministratör 
Gustav Olsson 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 
2023-03-14 

Svar på motion: Gång- och cykelväg från Karby 
gård till Broby gård och Såstaholm 

Förslag till beslut 

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen, Gång- och cykelväg från Karby gård 
till Broby gård och Såstaholm, inte föranleder några ytterligare åtgärder. 

Sammanfattning 

Agneta Lundahl Dahlström och Janne Boman båda (S), har i en motion till 
kommunfullmäktige den 19 april 2022 föreslagit att kommunfullmäktige uppdrar 
åt kommunstyrelsen att förlägga en trygg och säker gång- och cykelväg från Karby 
gård till Broby gård, Såstaholm och Brunmåla häst- och smådjursklinik. 

Behovet av en gång- och cykelväg till Broby gård och Såstaholm har utretts 
tidigare. I samband med att en reviderad cykelplan antogs i stadsbyggnads-
nämnden den 18 mars 2020, 39 §, gavs ett uppdrag till 
samhällsutvecklingskontoret att utreda behovet av en cykelväg längs Frestavägen 
från Täby kyrkby till Broby gård, Såstaholm och Brunmåla häst- och 
smådjursklinik. Utredningens slutsats var att gång- och cykelvägens användande 
i förhållande till den preliminärt uppskattade kostnaden inte motiverade ett 
genomförande.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen inte föranleder några 
ytterligare åtgärder. 
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Ärendet 

Agneta Lundahl Dahlström och Janne Boman båda (S), har i en motion till 
kommunfullmäktige den 19 april 2022 föreslagit att kommunfullmäktige uppdrar 
åt kommunstyrelsen att förlägga en trygg och säker gång- och cykelväg från Karby 
gård till Broby gård och Såstaholm. 

Motionärerna lyfter fram att Frestavägen som idag går mellan Täby kyrkby och 
Broby gård, Såstaholm och Brunmåla häst- och smådjursklinik är smal, krokig 
och trafikfarlig. De verksamheter som finns i området gör att många kan ha nytta 
av en trafiksäker gång- och cykelväg menar motionärerna. En sträckning från 
Karby gård istället för längs med Frestavägen skulle vara att föredra enligt 
motionärerna. 

Behovet av en gång- och cykelväg till Broby gård, Såstaholm och Brunmåla häst- 
och smådjursklinik längs med Frestavägen har utretts tidigare. I samband med 
att en reviderad cykelplan antogs i stadsbyggnadsnämnden den 18 mars 2020, 39 
§, gavs ett uppdrag till samhällsutvecklingskontoret att utreda behovet av en 
cykelväg längs Frestavägen från Täby kyrkby till Broby gård, Såstaholm och 
Brunmåla häst- och smådjursklinik. Slutsatsen i utredningen var att gång- och 
cykelvägens användande i förhållande till den preliminärt uppskattade kostnaden 
inte motiverade ett genomförande.  

En sträckning från Karby gård till Broby gård och Såstaholm skulle eventuellt 
kunna vara billigare, men skulle inkräkta på åkermarken söder om Frestavägen. 
Utifrån trygghetsperspektiv är det bättre med gång- och cykelvägar där fler rör sig 
under större delen av dygnet. Sträckningen över åkermarken skulle därmed 
riskera att uppfattas som enslig och otrygg. 

Täby kommun har en verksamhetsplanerings- och uppföljningsprocess som 
syftar till att kontinuerligt identifiera, prioritera och planera förbättringsinsatser i 
den kommunala verksamheten. Detta arbete har legat till grund för kommunens 
cykelplan. Sammantaget bör således cykelplanens prioritering av investeringar 
fram till år 2024 fortsatt gälla och ligga till grund för vilka åtgärder som 
genomförs på gång- och cykelvägnätet.  

Ekonomiska överväganden 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 
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Jenny Gibson 
Samhällsutvecklingschef 

Tyra Wikström 
Avdelningschef Teknik och stadsmiljö 

Bilagor 

- Motion, , Gång- och cykelväg från Karby gård till Broby gård och 
Såstaholm, daterad den 19 april 2022 

Expedieras 

Gustav Olsson, Utredningsadministratör 

Kommunstyrelsen 
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