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”Det är lugnt och skönt där och när 
man är på dåligt humör så blir man 

istället på bra humör.” 

Kille 10-19 år om Byleparken

C'est calme et beau ici, et quand on est de mauvaise humeur
on devient de bonne humeur ici (garçon, 10-19 ans)
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SAMMANFATTNING

DELVIS SVÅRT ATT HITTA TYSTA PLATSER 
FÖR ÅTERHÄMTNING

Deltagarna anser att Täby kommun har goda förut-
sättningar för att erbjuda platser för återhämtning 
och stressreducering. I större strövområden går 
det att höra andra ljud så som fågelkvitter och por-
lande vatten men också i flera centrala parker så som  
Enhagsparken, Centralparken och Ängsholms- 
parken.  Dock påpekas att trafikbullret på många 
platser är konstant och svårt att undvika. Det be-
skrivs bl.a. som ”ljudmattan”.

FÖRBÄTTRA KOMMUNIKATION OM KULTUR-
HISTORIA OCH ARTRIKEDOM

Större och mindre skogsområden och parker, äldre 
träd, små våtmarker och vatten samt kulturmiljöer 
används i pedagogiskt syfte. För att förbättra möj-
ligheter till lärande och pedagogik efterfrågas bättre 
skyltning och ökat berättade i form av kartor, appar, 
spel och ljudguide.

BEVARA HALVA TÄBY GRÖNT OCH SÄKRA 
STRANDPROMENADERNAS FRAMTID

Deltagarna i dialogen uttrycker oro för att Täby ex-
ploateras hårt och att populära platser kommer bli 
överbelastade samtidigt som det blir svårare att 
hitta rofyllda platser för återhämtning. ”Halva Täby 
grönt” och allmänt tillgängliga strandpromenader 
tycker de boende är strategiska frågor för kommun-
en.

I samband med att grönplanen för Täby kommun 
ska uppdateras har en tidig dialog genomförts för att 
samla in kommuninvånarnas perspektiv på grön-
områden och parker. Dialogen pågick under 2018 och 
1025 enkätsvar från webben samlades in parallellt 
med att sex fokusgrupper med boende, verksamma 
och organisationer genomfördes.

ÖVERLAG GOD UPPLEVD TILLGÅNG TILL 
GRÖNOMRÅDEN

Täbybornas favoritplatser beskrivs i högst utsträck-
ning med kvaliteterna naturupplevelse, djur och väx-
ter, promenader och tyst och lugnt. 

Både större grönområden, vandringsleder, strand-
promenader och mindre centrala parker är populära 
och anses vara viktiga. Majoriteten 84 % går eller 
cyklar till sina favoritplatser och 15 % tar bilen. 45 
% i enkäten angav att de har mindre än 5 minuters 
avstånd till favoritplatsen från hemmet eller verk-
samheten, 40 % har motsvarande 5–15 minuter. Kol-
lektivtrafiken beskrevs som bristfällig med få fun-
gerande linjer utöver Roslagsbanan. I Täby centrum, 
Grindtorp och Roslags-Näsby upplevs möjlighe-
terna till friluftsliv som mer begränsade än i övriga 
delar av kommunen. 

BÄTTRE BELYSNING, UNDERHÅLL OCH ÖKAD 
FRAMKOMLIGHET

De mest efterfrågade åtgärderna var bättre belys-
ning, bättre för sport och friluftsliv och fler sittplat-
ser. Vissa upplever att mörka områden är ett hinder 

för att använda platser i närmiljön idag. Deltagarna 
i dialogen vill också se bättre skyltning, bättre kopp-
lingar och vinterväghållning för gående och cyklis-
ter.

Många vill också se ökad framkomlighet längs ex. 
Rönningesjön och förlängda strandpromenader 
längs Vallentunasjön, Ullnasjön och Stora Värtan. 

FLER BOSTADSNÄRA SAMLINGSPLATSER 
OCH KULTUREVENEMANG UTOMHUS

Mötesplatser och platser för social samvaro är delvis 
årstidsbaserade. Badplatser och småbåtshamnar är 
populära under vår, sommar och höst. Pulkabackar, 
isbanor och friluftsanläggningar är viktiga på vin-
tern. Idrottsplatser, föreningslivets platser, Täby 
centrum, skogsområden och parker fungerar som 
mötesplatser året runt.

Deltagarna efterfrågar fler kulturevenemang ut-
omhus ex. parkteater, fler och bättre platser för 
lek, fler bostadsnära mötesplatser, fler caféer (typ  
Kardemumma) och fler sittbänkar.

SKAPA FLER SPONTANIDROTTSPLATSER

Både anlagda idrottsplatser, vandringsleder och 
skogsområden är populära för simning, skridsko-
åkning, skidor, promenad eller löpning. Strandpro-
menaderna fyller en viktig funktion. Förslag om 
mer spontanidrottsplatser (ex. utegym) med ledare/
instruktörer som visar övningar utomhus. Fler plo-
gade isbanor och boulebanor.

Résumé
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INLEDNING

I samband med att Täby kommun uppdaterar grön-
planen har en tidig dialog och konsultation förts för 
att samla in lokal kunskap från boende, verksamma 
och organisationer. Denna rapport syftar till att 
fungera som underlag för att belysa de sociala vär-
den som finns i kommunens grönområden idag.

 METOD

För att nå som många som möjligt och samla in en 
bred lokal kunskap under den tidiga dialogen har 
flera olika metoder använts. Både en webbenkät och 
fokusgrupper har genomförts.

Utskick har gjorts till skolor, föreningar och organi-
sationer i hela kommunen för att få flera perspektiv 
på hur grönområden används. Kommunen har även 
genomfört riktade insatser och besökt dagverksam-
heter och skolor för att fånga grupper som ofta an-
nars har låg representation i medborgardialoger.

WEBBENKÄT

Webbenkäten var tillgänglig via kommunens hem-
sida och öppen mellan 13 april - 2 december 2018. 
Den riktades brett till alla boende och verksamma i 
Täby kommun. I enkäten fick de svarande möjlighet 
att beskriva platser som är bra och platser som kan 

bli bättre. De svarande fick även beskriva hur ofta de 
använder platserna och hur de tar sig dit.

Totalt inkom 1025 platsbeskrivningar av boende och 
verksamma i olika delar av kommunen.

FOKUSGRUPPER

Sex fokusgrupper hölls med boende och representan-
ter för organisationer i oktober och november 2018. 
Utöver att prata om populära platser och platser som 
kan bli bättre diskuterades olika teman; fysisk akti-
vitet, social samvaro, återhämtning och stressreduce-
ring samt pedagogik och kognitiv utveckling.

FOKUSGRUPPER WEBBENKÄT

Introduction

enquête en ligne

groupes-cibles

1025 réponses à l'enquête en ligne sur le site de la Ville, du 13 avril au 2 décembre 2018, 6 groupes-cibles



1. GRÖNOMRÅDENAS 
SOCIALA VÄRDEN 

HÄGERNÄS STR ANDPARK (FOTO: TÄBY KOMMUN)

valeurs sociales
des espaces verts
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HELA TÄBY KOMMUN
Till höger syns de platser som fick synpunkter i fo-
kusgrupperna och i webbenkäten. Majoriteten av 
platserna ligger i Täby men ett fåtal ligger utanför 
kommunens gränser Utifrån enkätsvaren och sam-
talen har olika kategorier av sociala vistelsevärden 
lagts på respektive yta. Listan syns nedan. 

Sammanslagningen redovisas uppdelat på olika 
kommundelar. Då både fokusgrupperna och webb-
enkäten hade ett begränsat antal deltagare ska re-
sultatet ses som en produkt av de Täbybor som var 
engagerade i dialogen och inte ett facit på viktiga so-
ciala ytor för boende i kommunen i sin helhet.

Bra sittplatser Naturupplevelse, 
djur & växter

Bra belysning

Picknick & solbad

Sport & friluftsliv

Lekplats

Vattenkontakt

Vinteraktiviteter

Mötesplats & folkliv

Kulturhistoria

Evenemang & kultur

Promenader

Fina blommor & 
planteringar

Tyst & lugnt

Lek i natur

SOCIAL A VÄRDEN

Symbolerna visar olika sociala vär-
den som använts för att beskriva 
Täby kommuns grönområden. 

I kartan till höger syns de ytor som 
tilldelats ett eller flera värden i fo-
kusgrupperna och i webbenkäten.

Vallentunasjön

Ullnasjön

Stora Värtan

Rönningesjön

Vue d'ensemble de la commune

étiquettes des valeurs sociales :

- bon lieux pour s'asseoir
- bon éclairage
- pique nique et bains de soleil
- sports et activités de plein-air
- espaces de jeux
- contact avec l'eau
- activités d'hiver
- lieux de rencontre et vie publique
- histoire culturelle
- événements et culture
- expérience de la nature, faune et flore
- promenades
- belles fleurs et plantations
- calme
- jeux dans la nature
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ENSTA

STOLPASKOGEN & ENSTA KROG

Stolpaskogen är ett viktigt område för både delta-
gare i enkäten och fokusgrupperna. Platsen används 
för att uppleva natur och djurliv, motion i utegym 
eller välbelysta spår vidare upp mot Gullsjön. Vind-
skydd, spänger och grillplatser möjliggör friluftsliv 
och matlagning i naturen. Anlagda spår och leder i 
kombination med småstigar gör det spännande att 
upptäcka nya platser.

Ensta krog, vid Stolpaskogens entré, beskrivs även 
som en lugn oas för möten, picknick, lekplatslek och 
kulturhistoria.  Området är välbesökt och det är all-
tid mycket folk.

Här vill deltagarna se mer information om området 
och bättre ljudmiljö, då dagens nivåer av trafikbuller 
försämrar upplevelsen av en lugn promenad. De vill 
även se fler soptunnor, bättre belysning och att om-
rådet ska bli lättare att nå med kollektivtrafik.

Förslag på nya aktiviteter i Stolpaskogen var anlagda 
MTB-spår med tydliga skyltar om var det är tillåtet 
att cykla, ett mer ordentligt utegym, naturparkour-
bana och höghöjdsbana.

De nya bänkarna i Stolpaskogen uppskattas men för 
att tillgänglighetsanpassa området efterfrågas fler 
bänkar som är lättare att ta sig upp ifrån samt bättre 
vintervägunderhåll.

Då området ansågs vara viktigt vill Täbyborna att 
Stolpaskogen skyddas för framtiden, i form av natur-
reservat.

BERG I DAGEN VID VATTENTORNET

Grönytan runt vattentornet besöks för att uppleva 
berg i dagen, god doft från solbelysta tallstammar 
och picknick eller lek i naturen. Ytan kan bli lättare 
att nå till fots eller med cykel.

LEKPL ATS

STOLPASKOGEN OCH ENSTA KROG

BERG I DAGEN VID 
VATTENTORNET

SKOG SÄLGVÄGEN

HASSELLEKEN

HASSELLEKEN

Hasselleken beskrivs som en nära och lättillgänglig 
park för motion, lekplatslek och möten. Här efterfrå-
gas bättre lekmiljöer, fler sittplatser, mer blommor 
samt spontanidrott och utomhusscen för ungdomar.

SKOG SÄLGVÄGEN

Den lilla skogsytan vid Sälgvägen beskrivs som ett 
vackert andhål och som en fristad för rådjur, räv, 
ekorre, hare och många fågelarter. 

A partir d'ici sont décrits des secteurs de la commune sous l'angle de l'offre d'espaces verts, de leurs valeurs
sociales, des problèmes signalés et des propositions des participants à l'enquête.
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”En oas att ta tillvara för dess totala 

avkoppling och upplevelse. Var och en 

väljer vad man vill göra och ingen stör 
någon annan” Kvinna 60-69 år

”En skickligt skapad led som ger en 

känsla av att man är i urskogen, fast 

man inte är det” Kvinna 40-49 år

”En lugn plats där man kan vila sig 
lite ute i skogen...Fint vindskydd och 

bänkar runt en eldstad”

STOLPASKOGEN

FOTO: TÄBY KOMMUN



ELLA GÅRD & ELLA PARK

ENHAGSPARKEN

Enhagsparken beskrivs som en värdefull park som 
både inrymmer lugn och fågelsång, naturupplevelse, 
blommor och olika sociala aktiviteter så som pick-
nick. Stråket genom parken är en uppskattad pro-
menad förbi utegymmet, fotbollsplanen, boulebanor 
och både lek i natur och anlagd lekplats. Närheten till 
omgivande bostäder gör att barn kan leka och sporta 
självständigt. Parken fungerar som en mötesplats 
för de boende. Längs Enhagsvägen finns en populär 
pulkabacke som tillhör Enhagsparken.

Det finns en oro för att den sanka marken i parken 
inte klarar ökad belastning eller fler boende som ska 
dela på ytan. Svarande vill också se fler sittplatser 
och en hundrastgård.

ELLA GÅRDSSKOGEN/”HA JBERGET”

Ella gårdsskogen eller ”Hajberget” beskrivs som 
mycket fin bostadsnära natur full av kojor och spår 
av lek.  Här leker barn kull och kurragömma medan 
vuxna beskrev att de använder området för jogging, 
promenader, uppleva natur och lugn. 

Här efterfrågas en utsiktspunkt på berget, stockar 
för naturlig lek och mer information om området.  De 
svarande ville också se fler sittplatser, bättre ljud-
miljö och belysning.

ELLAVALLEN/LADUGÅRDSLEKEN

Ellavallen/Ladugårdsleken som också kallas ”Spin-
delparken” beskrivs som en bra plats för barn med 
möjlighet till lek i natur, picknick och möten. Det är 
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också en plats för lugn, motion och 
även skidåkning på vintern. 

De svarande vill att platsen ska bli 
bättre för sport och lek samt lättare 
att nå till fots och med cykel. De vill 
också se bättre krattning.

SOPRANLEKEN

Sopranleken är en plats för tystnad 
och lugn. Det är dock tätt mellan trä-
den som hindrar solljuset att ta sig 
ner till marken.

LÖVBACKENS NATURPARK

I Lövbackens naturpark upplevs na-
tur och lek. Dock efterfrågas mer in-
formation om området.

LÖVBACKSLEKEN

I Lövbacksleken efterfrågas bättre 
belysning. I övrigt beskrivs det som 
en tyst och lugn plats med bra sitt-
platser.

MANTALSVÄGENS NATURPLAN

Mantalsvägens naturplan används 
för naturupplevelse och lek.  tan bör 
rensas från sly och stora träd så att 
blommor får ljus nog att kunna växa.

SOPR ANLEKEN

LÖVBACKENS NATURPARK

ELL A GÅRDSSKOGEN

LÖVBACKSLEKEN

ELL AVALLEN/L ADUGÅRDSLEKEN

ELL A GÅRD

PULK A-
BACKE

MANTALSVÄGENS 
NATURPL AN

ENHAGSPARKEN
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ERIKSLUND, VALLABRINK & 
VALLATORP

ERIKSLUND

Erikslund beskrivs som ett viktigt område för när-
boende. Både för dess egenskaper som ett tyst och 
lugnt område för återhämtning och möjlighet att 
känna doften av skog, men också för utbudet av olika 
aktiviteter. Här kan bl.a. discgolf, basket, boule och 
fotboll spelas samtidigt som utegym och motions-
spår används för motion och promenader. Gång- 
vägarna är viktiga skolvägar för barn i området.

Tippen fungerar som en bra pulkabacke och ett bra 
träningsställe. Vissa delar är kuperade, men där 
finns stockar som sittplatser. Ytan nedanför tippen 
används bl.a. för picknick, möten och evenemang.

Inom Erikslund kan belysningen och underhållet 
bli bättre och antalet sittplatser längs gångvägarna 
bli fler. Hela området kan också bli lättare att nå till 
forts, med cykel eller kollektivtrafik.

Deltagarna vill också se mer information om om- 
rådet och fler vinteraktiviteter för att aktivera plat-
sen över året.

LÖVBRUNNA & HAGBY-MÖRTSJÖOMRÅDET

Lövbrunna och Hagby-Mörtsjöområdet beskrivs 
som tysta och lugna platser för naturupplevelse, 
friluftsliv och kulturhistoria. Promenadvägarna är 
dock gropiga och kräver underhåll. Här vill deltagar-
na också se bättre ljudmiljö, bättre belysning och att 
områdena ska bli lättare att nå med kollektivtrafik.

SKOG MELLAN VALLATORP OCH VÄSTRA 
VALLABRINK

Skogsytan mellan Vallatorp och västra Vallabrink 
används för lek i natur då närliggande förskolor går 
dit med barngrupper: Platsen beskrivs som skräpig 
och behöver bättre städning.

TÄBYVÄGEN

Längs nya Täbyvägen och vid entrén in till Hagby 
uppskattas promenader längs nya gång- och cykel-
vägar. Dock efterfrågas sänkt hastighet på Täby-
vägen för att öka trafiksäkerheten. 

HAGBY LÖVBRUNNA & 
HÄSTHAGARNA

VALL ATORP

TÄBY VÄGEN

ERIKSLUND

NATURLEK
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GRIBBYLUND & RÖNNINGE BY-
SKAVLÖTEN

RÖNNINGESJÖN

Rönningesjön och dess stränder används för motion 
och friluftsliv året om. Sommartid tas dagliga mor-
gondopp av vissa deltagare och vintertid används de 
preparerade skidspåren och skridskobanan.

Sjön beskrivs som en ”vacker pärla” och dess omgiv-
ningar är mycket viktiga för förskolor, barn och ung-
domar. 

Runt strandpromenaden vill deltagarna se fler sop-
kärl, ökad framkomlighet, bättre belysning, uthyr-
ning av sportutrustning så som kanoter och sup-brä-
dor. Vissa bryggor är också i behov av upprustning.  

På vissa platser förekommer privata strandtom-
ter vilket försämrar den allmänna tillgängligheten 
längs strandpromenaden.

RÖNNINGE BY-SKAVLÖTEN NATURRESERVAT

I Rönninge by-Skavlöten naturreservat finns ett 
”myller av stigar i naturlig skog” där det går att 
plocka blåbär, lingon och svamp. Reservatet används 
i stor utsträckning för friluftsliv och motionsspåren 
är mycket uppskattade. På vissa platser går det att 
hitta mörka platser som inte är ljusförorenade.

Området beskrivs dock som otillgängligt för cyklis-
ter och de som har svårt att gå, speciellt från entrén 
i väst. Trots att området är så populärt upplever del-
tagarna att naturreservatet sköts dåligt och bättre 
städning och underhåll efterfrågas. De vill också se 
mer informationsskyltar som markerar reservats-
gränserna. 

RÖNNINGESJÖN SK AVLÖTEN

RÖNNINGE BY-SK AVLÖTEN NATURRESERVAT

LÖTTINGELUNDSSKOL AN

DÖRRSKOGEN

GRÖNA HÄGERNS KOLONILOTTS-
OMR ÅDE

RÖNNINGE BY

LIBBYÄNGEN

N AT UR M A R K 
GRIBBYLUND

ÄNGSHOLMSPARKEN

HÄSTÄNGEN & SKOGEN

LÖTTINGELUNDSBRYGGORNA
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RÖNNINGESJÖN

”På somrarna tar jag mitt morgon-

dopp tidigt varje morgon, det är så 

lugnt och stilla. såå vackert.” 
Kvinna, 60-69 år

”Jag tycker om att magnetfiska 

där.” 

Kille, 10-19 år

FOTO: TÄBY KOMMUN

Je trouve que c'est magnétique ici.
Garçon, 10-19 ans L'été je prend un bain ici chaque matin,

c'est tellement calme, teeellement beau
Femme, 60-69 ans
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RÖNNINGE BY

Rönninge by beskrivs som en viktig plats, inte bara 
för rekreation, utan också för möten, evenemang, 
kulturhistoria och pedagogik. Området upplevs vara 
tillgängligt för alla, oavsett ålder eller handikapp. 
Gården fyller en viktig funktion då den möjliggör att 
barn får träffa olika djur och se naturbetesmark och 
lantbruk.

Deltagarna tycker att gården är värdefull och att den 
fått sig ett lyft sedan en tid tillbaka. Familjer använ-
der även området för kalas och det är positivt att det 
finns tillgång till toaletter och dricksvatten. 

För att förbättra Rönninge by ytterligare vill del- 
tagarna se en kiosk som säljer glass på sommaren 
och varmkorv på vintern, utegym, möjlighet att odla, 
kanot- och skridskouthyrning, omklädningsrum 
och en hundrastgård. De vill även se att det finns mer 
information om området och en naturguide.

I och med att Arninge byggs ut finns en oro över att 
området kommer att bli överbelastat. 

SKAVLÖTEN

Vid Skavlöten finns badmöjligheter och motions-
spår av olika längd och vintertid finns skidspår. Om-
rådet är öppet och tillgängligt och med utblick från  
Rönningesjön syns inga hus, vilket beskrivs som en 
positiv upplevelse.

Deltagarna vill se fler aktiviteter i Skavlöten, bl.a. ett 
bättre utegym, att orienteringen byggs ut och att bas-
tun renoveras. Motionsspåren uppskattades även 
om de är störda av buller från bilvägarna. En bättre 

infart för biltrafik efterfrågas och att området blir 
lättare att nå till fots, med cykel och kollektivtrafik.

Vindskyddet i Skavlöten behöver dessutom repare-
ras och grillplatsen upprustas med ny eldstad och 
nya sittplatser. Även bastun behöver fräschas upp.

SK AVLÖTEN

Skavlöten uppskattas året om, både som badplats sommartid och för ak-
tiviteter under vinterhalvåret. Fotograf: Lars Rönnols
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HÄSTÄNGEN 

Hästängen beskrivs som en bevarad äng med öppet 
landskap vid vattnet med utblickar mot Rönninge 
by. Här går det att se rådjur och förskolebarn är åter-
kommande besökare. Platsen upplevs som skräpig 
och full med sly och därför efterfrågas mer röjning i 
skogsmarken. Deltagarna vill också se mer informa-
tion om området och fler satsningar för att öka den 
biologiska mångfalden.

KABELUDDSVÄGEN

Grönområdet norr om kolonilotterna vid Kabeludds-
vägen är uppskattad då det sköts fint. Förskolor i när-
området använder platsen mycket. 

LÖTTNINGELUNDSBRYGGORNA

Löttingelundsbryggorna är en plats för picknick och 
solbad med vattenkontakt. Enligt en respondent 
växter sjön igen och det går inte längre att simma 
utan att fastna. I lekparken vill personen också se 
bättre lekmiljöer.

KOLONILOTTERNA GRÖNA HÄGERN

På Gröna Hägerns kolonilotter går det att uppleva 
natur, djur, växtlighet och vackra blommor, vilket 
även uppskattas av förbipasserande. Kolonilotts-
innehavarna känner sig dock osäkra på framtiden 
och är oroliga att ytan ska ersättas med bostäder. De 
vill att ytan skyddas från bebyggelse samt får bättre 
belysning och ljudmiljö.

ÄNGSHOLMSPARKEN/-BADET

Ängsholmsparken och det intilliggande badet är en 
viktig samlingsplats för umgänge och rekreation för 
boende i närmiljön och andra kommundelar.

Platsen erbjuder både tysta och lugna delar med vat-
tenkontakt och sociala vistelsekvaliteter så som 
mötesplats, picknick, och lek. Grillplatsen i området 
används både sommar och vinter i samband med bad 
eller skridskoåkning. Platsen är bilfri och beskrivs 
därför vara extra passande för barns lek.

Platsen är välanvänd och boende sen en lång tid till-
baka upplever ett ökat tryck på parkytorna.

Vid Ängsholmsbadet efterfrågas ett upprustat om-
klädningsrum, bättre lekmöjligheter och en bättre 
kiosk.

LIBBYÄNGEN

Libbyängen beskrivs som en öppen yta som komplet-
terar Stolpaskogen. Här går det att flyga drake, låta 
barnen leka fritt och uppleva svensk natur och kul-
tur i miniformat. 

Deltagarna efterfrågar att befintlig lekplats ska rus-
tas upp, ett utegym och att gräset ska klippas oftare 
med hästar. De vill också se bättre belysning, fler 
sittplatser och bättre promenadvägar.



ARNINGE

HÄGERNEHOLMSPARKEN

Hägerneholmsparken beskrivs som en tyst och lugn 
plats för naturupplevelser och lek samt möten, pick-
nick och sittplatser. Utegymmet uppskattas, men 
här önskas en fontän med dricksvatten och bättre 
lek även för yngre barn. De närboende efterfrågar 
också en solskyddad plats som möjliggör kalas i par-
ken, ett fik eller annan samlingsplats för boende och 
boulebanor. På fotbollsplanen ser de gärna spolad 
skridskois vintertid.

ULLNA STRAND  

Ullna strand är den plats i Arninge som beskrevs 
med flest sociala värden. Här upplever besökare na-
turen och fågellivet när de promenerar, har picknick 
eller leker. Spängerna gör att barn lyckas komma 
nära vattnet på sommaren, dock saknas ett räcke 
för att hålla i sig och flera uttryckte att spången är 
för kort och bör förlängas. På platsen vill deltagarna 
också se parkering för bil, promenadväg längs vatt-
net bort till Arninge golfbana och bättre skyltning 
om hur det går att ta sig vidare.

Vid stranden vill de se att en ordentlig badplats ska-
pas och att fler spänger tillkommer som möjliggör 
promenad runt hela sjön. Även förbättrad ljudmiljö 
och lekmiljö efterfrågas.  

ULLNASJÖN

För att bättre nyttja Ullnasjön vill deltagarna se att 
isen plogas på vintern och att det tillförs en större 
brygga som gör den enklare att gå ner i vattnet.

BUFFER L ÄNGS 
ARNINGEVÄGEN

HÄGERNEHOLMSPARKEN

”SKOGEN”

ULLNASJÖN

ULLNA STR AND

SKOGEN VID JAKTVILL AN

ULLNABACKEN
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ULLNABACKEN

Ullnabacken anses ha stor potential att bli ett om-
råde för aktiviteter för alla åldrar och idrott året om. 
Förslag om att öppna upp slalomklubben igen ges, 
samt att öppna upp cykelleder eller löpspår. På plat-
sen vill deltagarna dock se bättre belysning, fler sitt-
platser, bättre lekmiljöer och att det ska bli enklare 
att gå och cykla dit.

ARNINGE GOLFKLUBB

Arninge golfklubb beskrivs som ett favoritområde 
med ett helhetskoncept vad gäller idrott. Om Ullna-
backen utvecklas som idrottsområde föreslås att en 
framtida koppling skulle kunna gå från golfklubben, 
ex i form av ett skidspår.

SKOGEN VID JAKTVILLAN

Skogen vid Jaktvillan eller ”Ullnaparken” beskrivs 
som en naturlig skog med fallna träd och varierad 
flora inom kort avstånd för närboende.  Här upplevs 
lek i natur, djur och växter och promenader. Även 
picknick, evenemang, möten och vinteraktiviteter.

På platsen vill deltagarna se fler sittplatser, möjlig-
het att odla, bättre belysning, ljudmiljö och städning.

KOPPLING MELLAN ARNINGE OCH RÖNNINGE 
BY-SKAVLÖTEN

Längs kopplingen mellan Arninge och Rönninge by-
Skavlöten efterfrågas bättre belysning och anslut-
ning mellan Ullna och Skavlötens elljusspår så att 
boende i Ullna vågar leta sig in. ULLNABACKEN (TÄBY KOMMUN)



GRINDTORP

SK ATEPARKEN

TÄBY TORG & 
ESPL ANADEN

ÅKERBYPARKEN

BYÄNGSPARKEN

ÄNGBY

TIBLEVALLEN

TORRBACKEN

1. GRÖNOMR ÅDENAS SOCIAL A VÄRDEN  / 18

GRINDTORP, NÄSBYDAL & TÄBY 
CENTRUM

ÅKERBYPARKEN

Åkerbyparken är en favoritplats som uppskattas 
främst för sina blommor och planteringar och som 
mötesplats. Här finns även öppna gräsytor för lek. 
Barnen i området önskar dock gungor, klätterställ-
ning med tunnel och rutschkana, klätternät, fot-
bollsplan, parkour, lekstuga, utomhusscen, lianer, 
linbana, studsmatta, snurrgunga. De vuxna vill även 
se bättre belysning, mer info om området och tydliga 
namnskyltar. 

SKATEPARK BAKOM ÅVA 

Skateparken bakom Åva är en populär plats bland 
ungdomar. Här efterfrågas sittplatser för elever att 
sitta och plugga vid, bättre belysning och en ev. till-
fällig park till dess att området byggs om helt.

TIBBLEVALLEN

Tibblevallen uppskattas som yta för sport, idrott och 
föreningsliv. Där vill Täbyborna se en till isyta, bätt-
re renhållning och städning, fler sittplatser, bättre 
lekmiljöer och fler planteringar.

TORRBACKEN

Torrbacken påminner om det gamla historiska Täby 
och här upplevs kulturhistoria i form av fornläm-
ningar och backsippor. Här efterfrågas mer info om 
platsens historia och om gamla fynd, fler sittplatser 
och fler sopkärl. 

GRINDTORP

Grönytorna kring Grindtorp bjuder både på natur-

TÄBY TORG &ESPLANADEN

Omvandlingen av Täby torg och Esplanaden upp-
skattas av deltagarna och beskrivs som en urban mö-
tesplats för blomprakt, vila och evenemang. Här vill 
de dock se bättre cykelparkering och mer torghandel 
och service på torget.

upplevelse, mötesplats för boende och nutidshis-
toria i form av arkitektur. Ytorna fungerar bra för 
hundpromenaden och de tidigare solrosplantering-
arna uppskattades. I området vill deltagarna gärna 
se ett motionsspår med utegym, grillplatser och lek 
med skogstema. Förslagsvis som ett grönt aktivi-
tetsstråk som binder samman Grindtorp med Täby 
park, Tibble och Näsbydal. Boende vill också se mer 
cykelparkering och bättre renhållning. 
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”Den är så vacker och välskött. Det är 

lätt att träffa andra och umgås.” 

Kvinna 70-79 år, Täby centrum

ÅKERBYPARKEN

”Ligger bra utan biltrafik. En 

lekpark med öppna gräsytor för 

lek, rörelse och picknick.” 

Representant Byängsskolan

FOTO: TÄBY KOMMUN

C'est si beau et bien entretenu, c'est facile de rencontrer des gens
et de se déplacer. Femme, 70-79 ans.

C'est bien qu'il n'y ait pas de voitures. Un parc de jeux avec des étendues
d'herbe pour les jeux, les activités et le pique-nique. Représentant de
l'école de Byäng.
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HÄGERNÄS

SPÄNGERNA VID ULLNAÅNS UTLOPP OCH I 
RÖNNINGEPARKEN

Spängerna i alsumpskogen vid Ullnaåns utlopp och 
i Rönningeparken är populära inslag. Spängerna i 
Rönningeparken skapar en speciell plats för delta-
garna och de tror att få känner till den. Hit prome-
nerar de för att uppleva natur, vattenkontakt och 
fågelliv. 

Flera deltagare ifrågasätter dock att spängerna inte 
fortsätter vidare och att det är svårt att ta sig vidare 
mot Bogesundslandet på grund av ett dike och en 
privat fastighetsgräns. Förslag ges om att förlänga 
spängerna och koppla ihop dessa med övriga prome-
nadstråk. 

SJÖFLYGPARKEN

Sjöflygparken har en fin gräsyta för barns lek, ett 
bra utegym och möjlighet till picknick och vinter-
aktiviteter. Här efterfrågas fler träningsredskap till 
utegymmet, en hundrastgård och skyltar om kopp-
lingstvång av hundar. Deltagarna vill också se bättre 
belysning och städning.

HÄGERNÄS STRAND

Hägernäs strand är en populär plats i både enkäten 
och fokusgrupperna. Där finns bra information om 
både kultur och natur i området och många använ-
der platsen för promenader, cykling, boulematcher, 
lek, möten och för att uppleva rofylldhet.

Strandsträckan har dock problem med kanada-
gäss som försämrar vattenkvaliteten. Under som-
marperioden efterfrågas en glasskiosk, grillplatser, 
kanotuthyrning, paddelbanor och ett utegym. För 
att förbättra lekmiljöerna efterfrågas gungor eller 
rutschkana.

HÄGERNÄS STR AND

TORNÖN

FLYGLEKEN

STR ANDPROMENAD OCH SPÄNGER

CATALINATORGET

INRE VIKENSJÖFLYGPARKEN

Stora Värtan

TORNÖN

Tornön beskrivs som ett okänt smultronställe som 
bör förbli skyddat från exploatering. Hit seglar bl.a. 
VSSK (sjöscouterna) några helger per år och över-
nattar. Ön är en plats för lugn, naturupplevelse, vat-
tenkontakt och friluftsliv. Dock efterfrågas bättre 
skötsel och att bryggan och ängen rustas upp.

FLYGLEKEN

Flygleken uppskattas av barn för dess lekplats och 
roliga lekredskap. Platsen är också bra för möten och 
har god överblickbarhet. Fler sittplatser och bättre 
möjligheter för picknick efterfrågas.
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SPÄNGERNA I RÖNNINGEPARKEN

”Mycket gediget byggd spång, som 

tar oss in i ett träsk som annars är 

otillgängligt.” Man 50-59 år, Näsbypark 

FOTO: TÄBY KOMMUN

Une passerelle très solide, qui nous emmène
au bord d'un lac par ailleurs inaccessible.
Homme, 50-59 ans.



NÄSA ÄNGSBADET

PARKGÅRDENSLOTTSPARKEN

K VARNTORPSSKOGEN-/PARKEN

SKOG VID CENTR ALVÄGEN

NÄSBY GÅRD

F L O T T I L J VÄ G E N S 
FORNMINNE

CENTR ALPARKEN

SKOG OCH IDROTTSYTOR 
VID NÄSBYPARKSSKOL AN

KR ÅKUDDSBADET

N Ä S B Y V I K E N S 
SMÅBÅTSHAMN

Stora Värtan
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NÄSBYPARK

CENTRALPARKEN

Centralparken uppskattas för sina stora fria ytor, 
planteringar och kolonilotter. Området upplevs som 
trevligt och stort nog att gå i och utöva aktiviteter 
så som träning i utegymmet, fotboll, hundrastning, 
kubb och pulkaåkning. På sommaren är badet sär-
skilt uppskattat.

På platsen vill deltagarna gärna se mer blommor och 
planteringar, gärna syrener och blommande träd, 
bättre belysning, minskat buller från E18 och att 
det blir lättare att nå till fots eller på cykel. De vill 
även se en vattenkran och fler redskap på utegym-
met och att det skuggas av träd. Också en boulebana, 
fler sittplatser, större sopkärl och ett tillgänglighets- 
anpassat Norskogsbad.

KRÅKUDDSBADET

Kråkuddsbadet beskrivs som en plats där fågelliv 
kan upplevas året om och att det är möjligt att bada 
utan påverkan från kanadagässen. Här vill de sva-
rande dock se en bastu, en bättre trappa ner i vattnet 
och en iskarta som uppdateras varje vecka under 
vintertid. Fler sittplatser och bättre renhållning ef-
terfrågas också. 

SKOG OCH IDROTTSYTOR VID NÄSBYPARKS-
SKOLAN

Intill Näsbyparksskolan kan besökare både uppleva 
natur, möten, rekreation och motionera. Här vill del-
tagarna dock se mer lekyta och dekor, ny gräsyta med 
blommor och plantering så att parken återställs ef-
ter skolbarackerna. De vill också se bättre belysning, 
lekmiljöer, sportmöjligheter och promenadvägar.
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”Fantastiskt vackert.” Kvinna 50-59 år Näsbydal

KRÅKUDDSBADET

”Fågelliv året runt.”  

Man 70-79 år Näsbypark

”Det är lugnt, rent och harmoniskt.”  
Kvinna 30-39 år Näsbypark

FOTO: TÄBY KOMMUN

Des oiseaux à longueur d'année.
Homme, 70-79 ans.

Fantastiquement beau.
Femme, 50-59 ans.

C'est calme, pur et harmonieux.
Femme, 30-39 ans.
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NÄSAÄNGSBADET

Näsaängsbadet är en öppen plats nära vatten som 
erbjuder bad, lek och picknick. Platsen beskrivs 
som ”bedårande året runt” med dess vattenkontakt, 
blommor och bra belysning. Här föreslås dock att 
kommunen tillhandahåller planteringar med ätbara 
växter (ex. hallon, vinbär, krusbär), en bouleplan, lös-
ning på problemet med kanadagässen och skyltning 
om att cykling görs på gåendes villkor. En respon-
dent saknar också ett utegym för äldre personer.

KVARNTORPSSKOGEN OCH KVARNTORPS-
PARKEN

I Kvarntorpsskogen och Kvarntorpsparken uppskat-
tas de nya träden och att det går att se många djur 
och fåglar på platsen. Här finns också möjlighet till 
möten, lek, evenemang och kulturhistoria. Trafik-
bullret upplevs dock som störande och bättre bul-
lerskydd mot E18 efterfrågas tillsammans med fler 
sopkärl, bättre belysning och renhållning.

SKOG VID CENTRALVÄGEN

Skogsytan som inringas av Centralvägen och E18 
eller ”Indianparken” är en uppskattad plats bland 
hundägare, dock behövs bättre belysning.

SLOTTSPARKEN

Slottsskogen beskrivs som ett unikt gångstråk i an-
slutning till vackert bad och härlig kvällssol. Utöver 
att ha äppelodlingar, krollilja och djurliv är platsen 
hemarena för Täby Flyers (amerikansk fotboll).

På platsen efterfrågas en servering sommartid, toa-
letter, en bättre badtrappa och en allmän ramp mot 

sjön för att underlätta sjölivet. Deltagarna beskriver 
att det sällan finns platser att sitta på och därför ef-
terfrågas fler sittplatser och att de många fruktträ-
den får skyltar som berättar om äppelsort. De vill 
också se bättre belysning, renhållning, lekmiljöer, 
parkeringsplatser och att det ska bli lättare att ta sig 
till platsen med kollektivtrafik.

FLOTTIL JVÄGENS FORNMINNE

Vid Flottiljvägens fornminne upplevs natur, kultur-
historia och lek i natur. Här vill deltagarna se bättre 
städning och renhållning. 

NÄSBY GÅRD

Näsby gård är en populär lekplats som dock kan gö-
ras mer attraktiv för barnen med bättre redskap och 
belysning. De svarande vill också se mer blommor 
och planteringar och mer info om området.

PARKGÅRDEN

Parkgården fungerar som en central och bra place-
ring av en scoutgård dit ungdomarna lätt kan ta sig.  
Här efterfrågas dock bättre belysning.
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ROSLAGS-NÄSBY & LAHÄLL

MOSSTORPSPARKEN

Mosstorpsparken beskrivs som plats där föräldrar 
kan ses med barn i olika åldrar, med en bra lekplats 
för yngre barn och med basketplan och fotbollsplan 
för äldre. Här uppskattas även bänkar, grillplatser 
och fina rabatter. 

Då lekplatsen ligger nära en bilväg efterfrågas ett 
staket med en grind, cykelparkeringar och ett ute-
gym för vuxna att kunna vara aktiva på, intill bar-
nen. De svarande vill också se mer planteringar, 
bättre belysning och renhållning.

KONVAL JPARKEN

Konvaljparken beskrivs som en viktig oas för att 
uppleva och leka i naturen. Här vill deltagarna gärna 
se att tidigare humlestörar sätts tillbaka för att ge 
parken en karaktär samt nya sopkärl med lock. De 
vill också se bättre belysning, lekmiljöer, mer blom-
mor och bättre ljudmiljö.

ROSLAGS-NÄSBY SCOUTKÅR

Fria ytor för scoutkåren att använda för utomhus- 
aktiviteter. Dock efterfrågas ett staket mot Stock-
holmsvägen av säkerhetsskäl.

RIDDARLEKEN

Riddarleken beskrivs som en liten och annorlunda 
lekpark intill en liten skogsdunge. Här efterfrågas 
ett ordentligt staket runt lekparken med grind samt 
bättre belysning.

MOSSTORPSPARKEN

KONVAL JPARKEN

RIDDARLEKEN

ROSL AGS-NÄSBY 
SCOUTK ÅR

Stora Värtan
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SKARPÄNG, HAGBY & LITSBY

MÖRTSJÖN

Mörtsjön beskrivs som en stor tillgång och oas för 
närboende och besökare från hela kommunen. Plat-
sen besöks både för att uppleva löpturer och prome-
nader i löpspåren, bad och det rika djur- och växt-
livet. 

Enligt de svarande börjar dock Mörtsjön växa igen 
och sjön behöver rensas för att möjliggöra bad. De 
vill också se ett utegym, städning av glasbitar i san-
den, bättre belysning och vintervägsunderhåll.

MÖRTSJÖ ÄNGAR

Mörtsjö ängar, norr om Mörtsjön, används för 
svampplockning och för att uppleva tystnad och na-
tur, ex genom att möta harar, rådjur och ibland älg. 
De svarande vill dock se bättre belysning.

MÖRTSJÖTIPPEN

Mörtsjötippen är en bra plats för vinteraktiviteter 
och pulkaåkning. Här vill deltagarna se bättre be-
lysning på vintern, som kan kopplas ihop med elljus-
spåret, för att möjliggöra pulkaåkning på kvällarna. 
Bord och bänkar för picknick nedanför backen skul-
le uppskattas. En rodelbana skulle kunna anläggas 
för att utnyttja backen sommartid. 

HAGBY OCH MÖRTSJÖSKOGEN

Hagby och Mörtsjöskogen uppskattas för rekrea-
tionsmöjligheter längs Roslagsleden, ridvägar och 
elljusspår. Här efterfrågas bättre belysning och ett 
långsiktigt skydd med reservatsbildning.

MÖRTSJÖTIPPEN

FJÄTUREN

MÖRTSJÖN

HAGBY & MÖRTSJÖSKOGEN

K ÄRINGSJÖN

MÖRTSJÖ ÄNGAR

LEKPL ATS I BOSTADSOMR ÅDE

SK ARPÄNGSPARKEN

RÖSJÖSKOL AN

”SKOG”

JAKTLEKEN

MYRLEJONET

HAGBY EKOPARK
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”En oas för löpturer, promenader och 

bad! Dessutom ett rikt fågel- och 

växtliv. Mycket populär plats för 
skarpängsbor som fiskar eller bara 

njuter av naturen.”  Kvinna 50-59 år Skarpäng

MÖRTSJÖN MED OMGIVNING

”Lugnet mitt i allt annat.”  

Kvinna 40-49 år Skarpäng

”Riktig natur inpå knuten.”  

Man 60-69 år Ella gård

FOTO: TÄBY KOMMUN
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FJÄTUREN/FJÄTURSÄNGEN

Vid Fjäturen och i dess omgivande spår upplevs na-
tur och vattenkontakt. Bäcken som rinner mellan 
Mörtsjön och Fjäturen, genom en hassellund och öp-
pet landskap, uppskattas och möjliggör rekreation.

Fjätursängen beskrivs som en lugn, fridfull och fin 
plats med vackra ängsblommor och orkidé. Prome-
nadvägarna blir dock blöta och svårframkomliga på 
vår och höst. 

KÄRINGSJÖN

Käringsjön beskrivs som en ”bortglömd pärla” i sko-
gen. Platsen upplevs tyst och orörd och är ett fint 
utflyktsmål. Dock vill de svarande se att bryggan 
rustas upp och att det alltid finns tillgång till ved vid 
eldplatserna.

HAGBY EKOPARK

Den nedlagda Hagbytippen är numera ekopark. Det 
är en populär plats bland hundägare, hunddagis och 
fågelskådare. Här syns många flyttfåglar, fin utsikt 
och lakvattendammar.

MYRLEJONET

Myrlejonet beskrivs som ett ”härligt inslag med 
skogsparti i villaområde” och som fint bevarad skog 
med många saker för barn att upptäcka. Närliggande 
förskola gör utflykter hit. 

För att bättra området behövs gallring av sly och 
träd, att myrmarken fylls, mer blommor och belys-
ning samt att fotbollsplanen rustas upp.

RÖSJÖSKOLAN

Rösjöskolans skolgård används för sportaktiviteter 
och lek. Här efterfrågas möjlighet till spontan skrid-
skoåkning kvällar och helger vintertid.

JAKTLEKEN

Jaktleken är populär att använda för picknick och 
lekplatslek. Lekplatsen blir dock väldigt mörk tidiga 
eftermiddagar på vintern, så bättre belysning be-
hövs.

SKARPÄNGSPARKEN

Skarpängsparken fungerar som en viktig och bil-
fri ”huvudled” för många barn och unga i området 
när de går från hemmet till skolan eller till och från 
kompisar. Det uppskattas också att lek och spel för 
barnen ligger intill utegym för vuxna. Dock efterfrå-
gar en svarande ett mer utmanande utegym, fler fot-
bollsmål, bättre soptunnor och sanering av klotter. 

De svarande vill också se fler sittplatser, bättre be-
lysning, bättre renhållning och att området ska vara 
lättare att nå med kollektivtrafik.

EK AR I HAGBY (TÄBY KOMMUN)

HAGBY EKOPARK
Vallentunasjön

Norrortsleden
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NORDVÄSTRA TÄBY

SKÅLHAMRA, KVIGHAGE OCH FÄLLBRO

I Skålhamra och Kvighage har hembygdsföreningen 
och naturskyddsföreningen arbetat med skötsel av 
hagen och röjning av sly i 20 års tid. Området upp-
skattas för dess lummiga hage med mycket olika 
växter och vacker kulturbygd. En deltagare beskri-
ver det som den vackraste platsen i Täby som bör få 
status naturreservat. Här går det att uppleva både 
skönhet, svampplockning och platser för kontempla-
tion. 

För att förbättra området vill de svarande se mer 
information om områdets växter och djur, bättre un-
derhåll och en parkeringsyta, då det är svårt att ta sig 
till platsen på annat sätt än med bil.

NYGÅRD OCH ”KÄRLEKSUDDEN”

Vid Nygård och ”Kärleksudden” upplevs ”autentisk 
natur”, vattenkontakt, picknick och promenader. För 
att fräscha upp det närliggande badet efterfrågas 
gräsmattor och att vassen rensas upp. Förbättrad 
renhållning, fler sittplatser och bättre ytor för pick-
nick och lek efterfrågas också.

TÄBY BERG

Täby berg eller ”Skrotskogen” beskrivs som mesta-
dels ostörd natur som myllrar av stigar att prome-
nera på. Det är också ett populärt utflyktsmål för 
förskole- och skolbarn. Dock efterfrågas bättre ren-
hållning.

GR ÄSET

HAGMARK FRESTAVÄGEN

SVARTA MALIN

VALLENTUNASJÖN

FÄLLBRO

SK ÅLHAMR A

SÅSTAHOLM

NYGÅRD OCH ”K ÄRLEKSUDDEN”

NYA K YRKOGÅRDEN TÄBY K YRK A

TÄBY BERG

VALLENTUNASJÖNS 
ÖSTR A STR AND
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STRÄNDER RUNT VALLENTUNASJÖN

Vallentunasjön är en stor tillgång för kommunen 
och upplevs vara dåligt utnyttjad trots att den lig-
ger vackert. Strandpromenaderna, badstränder och 
klippor ger fina promenader, naturupplevelse och 
vattenkontakt.

Längs sjön vill deltagarna att Vallentunasjöns 
strandpromenad fortsatt byggs ut för att göra prome-
naden mer lättillgänglig. En respondent motsätter 
sig dock utbyggnaden och vill inte ha en tillrättalagd 
strandpromenad. På Vallentunasjön finns också po-
tential för en plogad skridskobana vintertid. 

Nygårdsbadet föreslås öppnas upp igen då klipporna 
har en annan karaktär än resten av badplatserna.

SÖDR A VALLENTUNASJÖN OCH HAGBY (TÄBY KOMMUN)
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TÄBY KYRKBY 

”RONJASKOGEN”

”Ronjaskogen” beskrivs som en plats nära bostaden 
för lek, sport och pedagogik. Här efterfrågas dock 
bättre belysning.

BYLEPARKEN

Byleparken är också en viktig bostadsnära grönyta 
som används för hundpromenader och för gruppträ-
ning. Spängerna uppskattas men bättre skötsel av 
dammen efterfrågas. De svarande vill också se ett 
utegym, mer blommor, fler sittplatser och bättre ytor 
för picknick.

SANDBORG

Sandborg har en stor yta för lek, picknick, möten och 
naturupplevelser. För att förbättra platsen vill de 
svarande se ett utegym, bättre lekmiljöer, belysning 
och fler sittplatser.

TORGET/LINBANEPARKEN

Torget beskrivs som en rolig mötesplats för barn och 
föräldrar efter förskola/skola. Främst uppskattas 
möjligheterna till lekplatslek och lek i natur. De sva-
rande vill dock se en upprustning med nya gungor 
och hela nät i fotbollsmålen. Vintertid blir lekplat-
sen mörk och här efterfrågas bättre belysning, bättre 
renhållning mer planteringar.

GAMLA FESTPLATSEN

Den gamla festplatsen i Täby kyrkby är en viktig 

plats för möten och rekreation. De sva-
rande saknar dock den funktion den 
gamla dansbanan fyllde tidigare, som 
samlingspunkt för alla Täbybor, och vill 
att den återskapas. De vill också se fler 
sittplatser och bättre belysning.

VIKINGAPARKEN

I Vikingaparken efterfrågas bättre lek-
miljöer och belysning. Parken används 
idag som mötesplats och för lek i natur. 

MARGARETAPARKEN

Margaretaparken beskrivs som en tyst 
oas mitt i området. Här efterfrågas mer 
blommor och planteringar, fler sittplat-
ser och möjlighet att odla. 

MIDGÅRDSPARKEN/BÅTLEKEN

Midgårdsparken och Båtleken är en mö-
tesplats med många sociala värden. Lek-
platslek, fotboll och basket samlar barn i 
olika åldrar. Ett förslag om skridskoåk-
ning vintertid inkom dock för att aktive-
ra parken över året. Mer blommor, bättre 
lekmiljöer och städning, fler sittplatser 
och bättre belysning efterfrågas också. 

GAMLA MIDGÅRD

Tomten där Midgårdsskolan tidigare 
stod används som mötesplats, för lek och 
promenader. De svarande tycker dock att 
den stora öppna ytan kan fyllas med en 
skate- och trickspark, en lekplats med 

gungbräda, mer blommor, fler sittplatser, möjlighet att 
odla, bättre lekmiljöer och bättre belysning. Nya nät till 
fotbollsmålen efterfrågades också. 

”RONJASKOGEN” BYLEPARKEN

BYLESKOL AN

SANDBORG

TORGET

GAML A FESTPL ATSEN

VIKINGAPARKEN

MARGARETAPARKEN

MIDGÅRDSPARKEN/BÅTLEKEN

GAML A MIDGÅRD
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GULLSJÖN

Gullsjön och dess karaktär uppges vara en av anled-
ningarna till att en av deltagarna flyttade till Täby, 
för att uppleva ”landet”, vatten och skogen. Här upp-
levs natur och djur- och växtliv, vattenkontakt och 
lek i natur. Dock efterfrågas bättre städning och ren-
hållning.

GULLSJÖSKOGEN OCH EFRAIMSBERG

Gullsjöskogen och Efraimsberg beskrivs med sam-
ma sociala värden som Gullsjön och dessutom fri-
luftsliv, vinteraktiviteter och kulturmiljöer. Det an-
ses dock vara lätt att tappa bort sig i området och det 
krävs bättre och fler kartor.

PRÄSTGÅRDENS NATURRESERVAT

Reservatet beskrivs som väldigt fint och som ett 
”lyxområde” att vistas i då det är välskött med ör-
ter, blommor och betande djur. Fornstigen kring vi-
kingagravarna uppskattas för möjligheten att se det 
gamla Täby, även om den upplevs vara svårt att hitta. 
Scoutgrupper i området använder platsen för läger.

”SKYTTEGRAVSSKOGEN”

”Skyttegravsskogen” är en plats för naturupplevelse, 
kulturhistoria, friluftsliv och lek i natur. Dock efter-
frågas en tydligare entré till skogen med information 
om vad som fanns här tidigare

KARBY GÅRD

Karby gård är ett uppskattat stopp på promenaden 
och erbjuder både kulturmiljöer, evenemang och 
möjlighet till möten och folkliv. Här efterfrågas mer 
information om området, bättre belysning och fler 
planteringar.

K ARBY GÅRD

”SK YTTEGR AVSSKOGEN”

PR ÄSTGÅRDENS NATURRESERVAT

GULLSJÖN

EFR AIMSBERG

TÄBY IP IP-SKOGEN

JARLE BANKE GOLFBANA

TÄBY IP

Täby IP är en idrottsplats som uppskattas som mö-
tesplats, för sitt folkliv och för sport och friluftsliv. 
Enligt deltagarna finns det stor utvecklingspoten-
tial på platsen med ökad möjlighet till lek och spon-
tanidrott, samt ett café och omklädningsrum för att 
öka attraktivitet. En bättre lösning för parkering och 
infart till området efterfrågas också.
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LÖTTINGELUND

Löttingelund har stora gröna ytor med begränsad 
trafik och möjlighet till naturupplevelse och frilufts-
liv. Deltagarna ser dock gärna att det blir lättare att 
nå med platsen med kollektivtrafik.

ARNINGE GOLFBANA

Arninge golfbana är en tyst och lugn plats som pas-
sar bra för att ”stå och slå några bollar”. Här efterfrå-
gas dock bättre renhållning och att området ska bli 
lättare att nå till fots eller cykel.

ROSLAGSLEDEN

Roslagsleden beskrivs ha goda förutsättningar för 
cykling och skogsturer. Motionsspåren är välutform- 
ade och välanvända så länge det är ljust. Belysningen 
och möjligheten att slå sig ner med medhavd mat-
säck skulle kunna bli bättre. En respondent tycker 
också att Roslagsleden borde kunna byggas ut så att 
det blir ett rundspår för vandring och cykel/MTB-
spår. 

LÖTTINGEKULLEN

Löttingekullen har fina klipphällar, tallar och en rik 
kulturhistoria. Detta borde uppmärksammas mer 
med informationsskyltar, fler sittplatser och bord 
samt att det kan bli lättare att nå med cykel, till fots 
eller med kollektivtrafik.

LÖTTINGELUND

LÖTTINGEKULLEN

ROSL AGSLEDEN

ARNINGE GOLFBANA

Ullnasjön
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VIGGBYHOLM

EKBACKEN

Ekbacken, väster om Viggbyholms småbåtshamn, beskrivs som en 
plats med stor artrikedom där besökare ser både ekorre, stora gamla 
ekar och blåsippor i april. Naturskyddsföreningen röjer i området 
varje höst och vår för att gynna ek-kronorna. 

Mer information om området efterfrågas samtidigt som det fort-
sätta arbetet, med att bevara kulturarv och natur i form av gammal 
ekskog, uppmuntras.

LORENSVIKSPARKEN

Lorensviksparken beskrivs som en vacker park och stillsam oas 
nära vattnet. Här vill deltagarna dock se bättre belysning och bättre 
sopkärl.

VIRAUDDSPARKEN

Virauddsparken har många sociala värden, bl.a. grillmöjligheter 
och samvaro i närheten av skridskoåkning på Rönningesjön, utblick 
över obebyggda delar av Täby och motion. Det beskrivs som en av 
Täbys finaste platser både sommar och vinter. Dock behövs bättre 
renhållning, fler sittplatser, bättre belysning och parkeringsplatser.

VIGGBYDALEN

Viggbydalen eller ”Viggby ängar” är en plats för att uppleva djur och 
växter, lek i natur och motion. För att förbättra parken efterfrågas 
dock sandade promenadvägar bättre förutsättningar för sport och 
vinteraktiviteter och belysning. Ett bullerplank, en minnestavla för 
den gamla dansbanan och spänger för blöta årstider föreslogs också.

BJÖRNBERGET

Björnberget är en favoritplats för pulkaåkning, denna kan dock  
göras säkrare med skydd nedanför backen.

EKBACKEN

LORENSVIKSPARKEN
VIGGBYDALEN

BJÖRNBERGET

VIR AUDDSPARKEN

RÖNNINGESJÖN

Stora Värtan
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”Vacker park nära vattnet. Lugn miljö, inte ex-

ploaterad utan behållen som en stillsam oas.”  

Kvinna 50-59 år Viggbyholm

”Ovärderlig plats i södra Viggbyholm, 

oavsett om man joggar/promenerar, 

leker med barn/hunden eller bara vill 

sitta en stund vid träden och vattnet.”  

Kvinna 30-39 år Viggbyholm

LORENSVIKSPARKEN

FOTO: TÄBY KOMMUN

Un beau parc près de l'eau. Un cadre calme,
non construit, et préservé comme oasis de
tranquillité (femme, 50-59 ans)

Un lieu inestimable, que l'on coure ou se
promène, que l'on joue avec un enfant ou un
chien, ou simplement que l'on veuille s'asseoir
un moment près des arbres et de l'eau (femme
30-39 ans).



POPULÄRA PROMENADER

STRANDPROMENADERNA

Strandpromenaderna är stort värde och en tillgång för boende i 
kommunen. Promenaderna längs Stora Värtan, Rönningesjön, 
Ullnasjön och Vallentunasjön är uppskattade då de ger möjlig-
het till löpning, cykling och promenader med utblick över vatt-
net. 

De platser som har utbyggda trädäck, längs bl.a. Stora Värtan 
och Vallentunasjön uppskattas och en majoritet av de som näm-
ner strandpromenaderna i dialogen önskar att utbyggnaden 
fortsätter så att det går att ta sig fram runt sjöarna och längs 
hela Stora Värtan. 

På vissa platser längs strandpromenaderna förekommer privata 
strandtomter. Förbipasserande känner sig ibland osäkra på om 
det är tillåtet att röra sig längs stranden eller ej. På vissa platser 
måste besökare gå upp på en gata för att ta sig vidare. Det finns 
en oro för att strandskyddet inte ska värnas vid fortsatt exploa-
tering och förtätning. Kanadagässen innebär ett problem på 
samtliga badplatser i Stora Värtan och här vill deltagarna se en 
åtgärd för att kunna nyttja favoritplatserna. 

MOTIONSSPÅR OCH LEDER

Elljusspår, motionsspår, ridvägar och vandringsleder så som 
Roslagsleden är uppskattade inslag i kommunens grönområ-
den. Flera av deltagarna använder dessa som löpslinga för olika 
distanser, ridning, cykling och skidåkning. 

PARKSTRÅK

Parkstråken genom Enhagsparken, Åkerbyparken,  
Erikslund, Ella gård och Hälsans stig genom Libbyängen och 
Ängsholmsparken uppskattas då de möjliggör fysisk aktivitet 
och återhämtning nära hemmet. 

Vallentunasjön

Ullnasjön

Stora Värtan

Rönningesjön

POPUL ÄR A STR ÅK I FOKUSGRUPPERNA
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Promenades populaires

Allées de parcs

Promenades au bord del'eau

Parcours sportifs
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STORA VÄRTANS STRANDPROMENAD

”Vinden, vattnet och vågorna. Alla 

årstider stannar folk till och sitter en 

stund och tittar ut.” Kvinna 70-79 år

FOTO: TÄBY KOMMUN

Le vent, l'eau et les vagues. En toutes saisons
des gens viennent ici pour s'asseoir un moment
et regarder.
Femme, 70-79 ans.
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VILKA SVARADE I ENKÄTEN?

OVANLIGT HÖG REPRESENTATION BLAND 
BARN

Totalt inkom 1025 platsbeskrivningar. En majoritet 
av de svarande var mellan 30–59 år gamla. Detta 
motsvarar representationen som ofta förekommer 
i webbenkäter. Hela 19 % är barn och unga mellan 
0–19 år, vilket är en ovanligt hög representation. 
Detta kan förklaras med de riktade insatser som 
kommunen gjort mot skolor för att nå fler. 

STÖRST ANDEL SVARANDE I TÄBY KYRKBY 
OCH GRIBBYLUND

90 % av de svarande var boende i kommunen och en 
fjärdedel av dessa var i sin tur boende i Täby kyrkby.  
Även Gribbylund hade hög representation, men re-
sultatet var relativt jämt med andelen faktisk befolk-
ning. 

Ensta, Hägernäs, Viggbyholm, Ella park och Ella 
gård hade större andel svarande än dess motsvarig-
het i den faktiska befolkningen. Boende i Arninge-
Ullna saknar helt representation, vilket bör tas i be-
aktning i sammanställningen.

5 % AV DE SVARANDE ÄR VERKSAMMA I 
KOMMUNEN

Av de 5 % som angav att de är verksamma i kommu-
nen var 32 % representanter för förskola, skola och 
fritids. 21 % representerade en förening eller organi-
sation och 6 % en verksamhet som arbetar inom vård 
och omsorg. 36 % representerade andra verksamhe-
ter så som Täby kommun.

Åldersfördelning i enkäten Könsfördelning i enkäten

Fördelning boende och verksamma i enkäten

0%

5%

10%
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30%

Fördelning bostadsort i enkäten   i relation till faktisk befolkning  
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Kvinnor
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Annan

40,6%
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i kommunen

5 %
5 % boende utanför 

kommunen

verksamma i 
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Qui a répondu à l'enquête ?

Une proportion d'enfants inhabituellement élevée

femmes

90% habitent la commune

âge des répondants

Page précédente : Ce qu'a montré l'enquête en ligne
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MA JORITETEN GÅR TILL SINA FAVORITPLAT-
SER

På frågan om hur boende i Täby tar sig till sina favo-
ritplatser svarade en majoritet att de går. 18 % cyklar 
medan 15 % tar bilen. 

DEN STÖRSTA ANDELEN HAR MINDRE ÄN 
5 MINUTER FRÅN BOSTADEN ELLER VERK-
SAMHETEN

45 % beskrev att de når sina favoritplatser under 5 
minuter medan 40 % når dessa mellan 5–15 minuter. 
15 % har dock längre än 15 minuter till favoritplat-
sen, dock inte sagt att de inte har någon grönyta eller 
park närmare.

Färdmedelsfördelning för transport till favoritplatserna 

66%

18%
15%

1% 1% 1%

Avstånd i minuter till favoritplatsen från hemmet eller verksamheten

  < 5 min    5-15 min    > 15 min

45%

40%

15%

moins de 5 mn de trajet / 5 à 15 mn / plus de 15 mn

La plus grande part sont à 5 mn de
chez eux ou de leur activité

La majorité des gens viennent à pied



HUR SER MÖJLIGHETERNA TILL AKTIVT FRILUFTSLIV I NÄRHETEN AV DIN BOSTAD UT?

Kommundel Upplevd tillgång till friluftsliv i närheten av bostaden

Ella gård God tillgång till parker, ängar och skogspartier men inte ”riktig” natur eller friluftsliv

Ella park Goda möjligheter att promenera i parker och skogsparti. Friluftsliv finns närmast vid Mörtsjön

Ensta Nära gångavstånd till Stolpaskogen, men få platser där både vuxna och barn kan ha roligt.

Erikslund Varierat och bra utbud med både Stolpaskogen och Erikslund. Saknar dock roliga lekplatser.

Gribbylund Mycket goda möjligheter intill Rönninge och Stolpaskogen. Bättre gång- och cykelvägar efterfrågas.

Grindtorp Möjligheterna beskrivs som helt okej eller dåliga. Den nära naturen är dock bullerutsatt.

Hägernäs Goda möjligheter med närheten till Rönninge/Skavlöten, Hägernäs strand och Stora Värtans strand-

promenad. 

Lahäll De få svarande i Lahäll beskriver möjligheter som mycket bra, med skog, motionsspår, Stora Värtan 

och skidor.

Näsbydal Helt okej tillgång till gröna promenadstråk. Närhet till kollektivtrafik som gör det enkelt att ta sig till 

andra delar av kommunen.

Näsbypark God tillgång till promenader, Centralparken och strandpromenad men saknar skog med elljusspår.

Roslags-Näsby God tillgång till Mosstorpsparken och Näsbypark dock 5–10 min med bil till närmaste skog.

Skarpäng Mycket goda möjligheter med tillgång till Mörtsjön, Fjäturen och Hagby. Även närhet till Sollentuna.

Täby centrum Möjligheterna beskrivs som helt okej, men fler aktiviteter efterfrågas i Åkerbyparken. 10–20 minuters 

promenad till skog eller sjö.

Täby kyrkby Goda möjligheter med närhet till Täby IP, Vallentunasjön, motionsspår och större skogsområden.

Viggbyholm Goda möjligheter med närhet till Rönninge by-Skavlöten och strandpromenad. Dock svårt att använda 

närliggande Stora Värtan för enklare sjöaktiviteter.

Majoriteten av kommundelarna i kommunen upp-
lever goda möjligheter till friluftsliv i närheten av 
bostaden. Dock finns det vissa som uttrycker att till-
gången till grönområden är mer begränsade och de 
är Täby centrum, Roslags-Näsby och Grindtorp.

Boende i Ella gård, Ella park och Näsbydal uttrycker 
att de har god tillgång till parker men längre avstånd 
till skog och sjö som möjliggör friluftsliv.

Flera svarande kommenterar att möjligheterna till 
cykelpendling är begränsade inom kommunen, vil-
ket gör det svårare att motionera i sin vardag. Belys-
ning beskrivs också som ett hinder för att använda 
närliggande grönområden under dygnets mörka tim-
mer eller vintertid.

BRISTEN PÅ BELYSNING 
ÄR BEGR ÄNSANDE

Bristen på belysning i ex. 
Rönninge naturreservat och 
Skavlöten gör att vissa sva-
rande drar dig för att använ-
da platserna trots att de bor 
inom gångavstånd.

Foto: Stora Värtans strand-
promenad (Täby kommun)
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Quelles sont vos possibilités d'accès à des activités de plein-air près de chez vous ?

quartier conditions d'accès telles que ressenties par les habitants
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HUR OFTA ANVÄNDS PL ATSEN?

Nedan syns ett diagram som visar hur ofta favoritplatserna använd be-
roende på årstid. De blå staplarna visar användning under vinterhalvåret 
och de gröna staplarna visar användning under sommarhalvåret.

PLATSERNA ANVÄNDS OFTARE PÅ SOMMAR-
HALVÅRET

Föga förvånande så anger större andel (73 %) att de 
är ute och använder sina favoritplatser dagligen eller 
någon gång i veckan under sommarhalvåret.

58 % svarar dock att de använder sina favoritplatser 
dagligen eller någon gång i veckan även under vinter-
tid.

Kartor för hur platser används under de olika sä-
songerna och hur ofta finns i bilagan.

VINTERHALVÅRET

SOMMARHALVÅRET

Dagligen Någon gång i veckan Någon gång i månaden Någon gång per år

23%

31%

35%

42%

25%

20%

17%

6%

qq fois par anqq fois par moisqqfois par semainetous les jours

Les lieux sont surtout fréquentés l'été (="semestre d'été")



KVALITETER OCH FAVORITPLATSER
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På kartan till höger synd de platser som fick favorit-
markeringar i webbenkäten. Täbybornas favoritplat-
ser beskrevs i högst utsträckning med kvaliteterna 
naturupplevelse, djur och växter, promenader och tyst 
och lugnt. 

Få favoritplatser beskrevs med kvaliteterna bra be-
lysning och evenemang och kultur. 

Respektive kvalitet i tabeller redovisas som kartor i 
bilagan och ligger till grund för sammanställningen 
i kapitel 1. 

49%
47%

43%

39%
36%

33%

30%

26%

23%
21%

19%

16%
15%

11%

6%

calme

sensation de nature, animaux et plantes
promenades

sports et activités de plein-air
contact avec l'eau

lieux de pique-nique et bains de soleil
jeux dans la nature

terrains de jeux
lieux de rencontre et vie publique

bons lieux pour s'asseoir

Les qualités des lieux favoris



FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER

Till höger syns en karta med samtliga platser där 
förbättringsåtgärder efterfrågas. De mest efterfrå-
gade åtgärderna var bättre belysning, bättre för sport 
och friluftsliv och fler sittplatser.

I övrigt markerade många svarande fritextalterna-
tivet annat där de uttryckte att platsen inte behövde 
utvecklas och skulle bevaras som den är.

Kartor som redovisar respektive förbättringsåtgärd 
går att se i bilagan och ligger till grund för samman-
ställningen i kapitel 1.
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25%

23%

18%

17%

15% 15%
14%

11%

9% 9%
8%

7% 6%

4%

Propositions de mesures d'amélioration

25 % : meilleur éclairage, puis
- améliorer la pratique des sports
- plus de lieux pour s'asseoir
- meilleur entretien / nettoyage
- meilleurs jeux
- plus de fleurs et de plantations
- améliorer la pratique d'activités
d'hiver
- améliorer les conditions de pique-
nique
- meilleurs chemins de promenade
- faciliter l'accès à pied et à vélo
- plus d'info sur le lieu
- meilleure ambiance sonore
- meilleur accès en transports collectifs
- possibilité de cultiver



3. VAD SADES I FOKUS-
GRUPPERNA?
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FOKUSGRUPPER

Totalt sex fokusgruppsintervjuer genomfördes un-
der hösten 2018 i Täby kommunhus. Deltagarna fick 
inför tjänstepersoner och konsulter berätta om sina 
favoritplatser, platser som kan förbättras, uppskat-
tade stråk och sedan använda pluppar för att peka ut 
platser för fysisk aktivitet, social samvaro, återhäm-
ning och stressreducering samt pedagogik och kogni-
tiv utveckling.

BÅDE CENTRALA PARKER OCH GRÖNYTOR 
OCH STÖRRE GRÖNOMRÅDEN ÄR FAVORIT-
PLATSER

I kartan till höger syns de platser som markerades 
ut som favoritplatser i fokusgrupperna. Platserna 
beskrivs mer ingående under den sammanställande 
delen som är uppdelad utifrån kommundelar.

BILDER FR ÅN FOKUSGRUPPER HÖSTEN 2018 FOKUSGRUPPSDELTAGARNAS FAVORITPL ATSER

Page précédente : qu'est-ce qui a été dit dans les groupes-cibles ?



FYSISK AKTIVITET
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Till höger redovisas platser som fokusgrupperna 
markerade som platser för fysisk aktivitet. 

Föreningar så som MTB Täby och vandrargrupper 
tillsammans med många andra Täbybor använder 
också kommunens strandpromenader, motionsspår, 
elljusspår, Roslagsleden och Hälsans stig. Hem-
bygdsföreningen håller även i nutidsorientering 
längs dessa sträckor.

BÅDE BOSTADSNÄRA PARKER OCH STÖRRE 
GRÖNOMRÅDEN UPPMUNTRAR TILL FYSISK 
AKTIVITET

Deltagarna i fokusgrupperna beskriver att det 
både är parker med spontanidrott och promenad-
stråk, strandpromenader och större naturområden 
med motionsspår som lockar till fysisk aktivitet.  
Rönningesjön och inre viken i Stora Värtans isbanor 
möjliggör också skridsko- och skidåkning vintertid.

SKAPA FLER PLATSER FÖR SPONTANTI-
DROTT

På flera platser i kommunen efterfrågas fler typer 
av spontanidrott så som utegym, boulebanor, golf-
övningsbana, minigolf, volleybollplaner, isbanor och 
fotbollsplaner, gärna nära bostadsområdena. 

Utegym skulle också kunna kompletteras med en 
instruktör som visar övningar eller andra typer av 
gruppträningar. Intill friluftsanläggningar eller is-
banor efterfrågas också omklädningsrum och kom-
munikation om hur tjocka isarna är.

PL ATSER FÖR FYSISK AKTIVITET ENLIGT FOKUSGRUPPERNA

”Jättebra motionsspår som så 
många i kommunen har nära till, 
extra plus för milspåret. Toppen 
med lekplats i anslutning till start/
mål.” Om Ensta krog

Activités physiques
La carte indique les lieux d'activités physiques mentionnés par les groupes

Créer plus de lieux pour les activités
d'athlétisme spontané
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SOCIAL SAMVARO

Parker, närlekplatser, anlagda idrottsplatser och 
strandpromenader fungerar som mötesplatser i 
kommunen. Även större grönområden som erbjuder 
vindskydd och utflyktsmål.

MÖTESPLATSER SOMMARTID

Sommartid är det främst badplatser som beskrivs 
som mötesplatser i kommunen, bl.a. badet bak-
om Täby kyrka, Ängsholmsbadet, Centralbadet,  
Rösjöbadet och Kråkudden.

Hundbadplatser, hundrastgårdar, kommunens ko-
lonilotter, småbåtshamnar och den tillfälliga park-
teatern i Åkerbyparken är exempel på andra typer av 
platser för social samvaro.

MÖTESPLATSER VINTERTID

Vintertid är skidanläggningar, små kullar för pulka-
åkning, isarna och friluftsanläggningar med bastu 
och isvak ex. Skavlöten populära mötesplatser. Även 
Täby centrum och dess omgivning.

VERKSAMHETER LÄNGS PROMENADSTRÅ-
KET

Uppskattade mötesplatser är de verksamheter som 
ligger i anslutning till en långpromenad eller löprun-
da, ex Kardemumma, Karby gård (helger), Nygårds  
servering Skänkstugan, Viggbyholms stationscafé,  
Ensta krog, Täby kyrka, Näsby slott och Kvarntorp. 

”Vill gärna skapa fler mötesplatser i form 
av fik. Kardemumma är överfullt.” PL ATSER FÖR SOCIAL SAMVARO ENLIGT FOKUSGRUPPERNA

Interactions sociales

Les lieux de rencontre en hiver

Les lieux de rencontre en été

Lieux d'nteractions le long des itinéraires de promenade
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IDROTTSANLÄGGNINGAR MÖTESPLATSER 
ÅRET OM

Olika typer av idrottsanläggningar fungerar som 
mötesplatser året om. Bl.a. kommunens olika fot-
bollsplaner, tennishallen, generationsöverskridande 
boulebanorna i Hägernäs och Erikslund, discgolfba-
nan i Erikslund och Täby IP.

Även idrottsanläggningar inomhus så som siman-
läggningar, Näsby parks tennisklubb, Viggbyholms 
ridskola och Ishallen i Viggbyholm.

BEHOV AV FLER MÖTESPLATSER FLER BÄN-
KAR OCH KULTUREVENEMANG

För att förbättra möjligheterna för social samvaro 
efterfrågas fler strategiskt placerade bänkar och 
sittplatser i parker och längs gångstråk. Det möjlig-
gör att boende kan stanna upp under promenader 
och får fler att våga ut. Även i det nybyggda Täby 
centrum upplevs brist på sittplatser.

För att samla större grupper föreslås kulturevene-
mang utomhus. Exempelvis genom att sätta upp en 
utomhusteater eller scen för musikevenemang. För-
slag på platser är Centralparken och Täby torg.

UTVECKLA BOSTADSNÄRA SAMLINGSPLAT-
SER

I kartläggningen framkom att bostadsnära sam-
lingsplatser för boende är populära, exempelvis 
mindre lekplatser och grillplatser. Många vill se fler 
av detta slag och föreslår att Täby park får minst två 
mötesplatser utomhus som aktiverar den nya stads-
delen. 

K ARBY GÅRD ÄR EN POPUL ÄR MÖTESPL ATS ATT STANNA UPP PÅ UNDER PROMENADEN (FOTO: TÄBY KOMMUN)

Karby gård

Broby gård Såstaholm

Développer des lieux de rencontre près des habitations

Plus de lieux de rencontre, de bancs et d'événements
 culturels
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Enligt deltagarna i fokusgrupperna har Täby goda 
förutsättningar att erbjuda platser för återhämtning 
och stressreducering. Ingredienser som påverkar 
att platserna upplevs som rofyllda och stressreduce-
rande är bl.a. öppna ängar och vackra omgivningar, 
gamla kulturlandskap, utsikt, vatten och vatten-
speglar. I anslutning till dessa uppskattas sittplatser 
och bänkar. Ljud som fågelsång, knakande i skogen 
och porlande vatten verkar också stressreducerande. 

PLATSER FÖR ÅTERHÄMTNING FINNS BÅDE 
CENTRALT OCH PÅ MER AVSKILDA PLATSER

De mer centrala platserna för återhämtning och 
rofylldhet som angavs var bl.a. koloniområdet 
Gröna Hägern, Ellagårdsskogen, Centralparken,  
Enhagsparken, ”Ronjaskogen”, Hägernäs strand, 
Kråkudden och vid begravningsplatsen ned mot  
Nygård i Täby kyrkby.

Rofyllda platser som ligger mer avskilt är bl.a. spång-
en vid fågelskådarbryggan vid Stora Värtans inre 
vik, skogen vid Skansberget i Rönninge by, vindskyd-
det vid Svältan (äng i Stolpaskogen), Prästgårdens 
naturreservat, Gullsjön, Gullsjöskogen, Tornön,  
Löttingekullen och ridväg uppåt Täby kyrkby- 
skogarna. 

Näsa äng i Näsbypark upplevs också som tystare, 
vissa vindar för dock med sig ljud. Rönninge by är 
lugnare men mer bullerstört i södra delen. Mörtsjön 
och Fjäturen är några av få tysta områden. 

Även södra Vallentunasjön och Hagbyområdet 
beskrivs som med avlägsna platser som fungerar 
stressreducerande.

ÅTERHÄMTNING OCH STRESSREDUCERING

PL ATSER FÖR ÅTERHÄMTNING OCH STRESSREDUCERING 
ENLIGT FOKUSGRUPPERNA

A la fois dans des lieux centraux et écartés

Récupération et réduction du stress
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ORO FÖR ATT FLER INVÅNARE SKA DELA PÅ 
MER BEGRÄNSADE YTOR

Flera deltagare uttrycker en oro för att utbudet på 
platser för återhämtning kommer att minska i Täby 
i takt med att befolkningen växer och trycket på be-
fintliga ytor blir större. Här blir det viktigt att plane-
ra för gröna lungor och parker även i tätare områden 
i kommunen. 

För att säkerställa utbudet på grönområden var det 
viktigt för deltagarna att kommunen värnar park-
markerna och inte säljer mark. En annan viktig del 
i det är att kommunen slår vakt om strandskyddet. 
Flera deltagare var kritiska till att kommunen på 
vissa platser har tillåtit privata strandtomter på be-
kostnad av allmänt tillgängliga strandpromenader.

TRAFIKBULLER PÅVERKAR TILLGÅNGEN TILL 
PLATSER FÖR ÅTERHÄMTNING OCH STRESS-
REDUCERING

Trots att skogen bidrar till att ta upp mycket av tra-
fikbullret i Täby beskrev en majoritet av deltagarna 
stora problem med att undkomma den konstanta 
”ljudmattan” och trafiksuset i kommunen. Detta gör 
det svårt för många att hitta riktigt tysta och rofyll-
da platser som lämnar utrymme för ljud som enligt 
deltagarna har en positiv inverkan på stressnivåer-
na, ex. fågelkvitter och porlande vatten.

Andra uppger även att ett besök i skogen är det enda 
som råder bot och kan konkurrera med trafikbullret.

Bullerstörningarna orsakas av större motorleder så 
som E18, Norrortsleden, Arningevägen och Roslags-
banan. 

Områden som tidigare upplevdes helt tysta, ex.  
Stolpaskogen, har blivit alltmer bullerutsatta. Efter 
skövlingen av skog i Täby park, vid trafikplatsen i 
Viggbyholm, riktas kritik mot kommunen för att de 
inte tar hänsyn till skogens viktiga funktion som 
bullerdämpare. Detta har bl.a. påverkat bullernivåer 
för boende i Gribbylund.

Några av deltagarna på fokusgrupperna efterfrågade 
att kommunen tillsammans med Trafikverket inför 
tyst asfalt och sätter upp bullerskydd i anslutning 
till särskilt utsatta platser.

”Det är så rogivande att kunna följa na-
turens säsongsskiftningar i anslutning till 
Stora Värtan.”

ROFYLLDA PL ATSER 

Prästgårdens naturreservat och strandpromenaden längs Södra Värtan 
är exempel på några av de många rofyllda platser i kommunen (Foto: Täby 
kommun)

HÄGERNÄS STR ANDPARK VID STOR A VÄRTAN PR ÄSTGÅRDENS NATURRESERVAT

Le bruit du trafic routier réduit les possibilités d'accès à ces espaces

Une inquiétude : que du fait de l'urbanisation, davantage d'habitants doivent
se partager des espaces plus réduits
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SKOGSOMRÅDEN OCH PARKER

Deltagarna räknande upp fler skogsområden och 
parker som är viktiga för pedagogik, kognitiv ut-
veckling och stimulans. Bl.a. går det att se rådjur, 
harar och en projicerad räv i Erikslund, mata fåg-
lar i Hagby och Centralparken och göra naturrutor 
i Ronjaskogen. Andra platser som uppskattas är  
Cirkusparken, Rönninge by, Prästgårdsängen och 
Stolpaskogen som fyller viktiga funktioner för barn.

Även äldre träd kan användas i pedagogiska syften, 
ex. längs Bergtorpsvägen i Stolpaskogen och Ornäs-
björken vid Kjulauddsvägen. 

Utanför kommunen gavs även trollstigen i Ellboda 
(Vaxholm) som ett exempel som på ett lyckat sätt 
lockar och kommunicerar till barn.

SMÅ VÅTMARKER OCH VATTEN

Flera av deltagarna belyste även små våtmarkers och 
vattendrags vikt för att kommunicera kunskap om 
olika ekosystem. Här använder många barn håvar 
samt studerar sländor och grodynglens utveckling.

I Rönningebäcken finns bl.a. bäver och här uppskat-
tas också skyltningen som berättar som havsöring-
en.

LÄRANDE KULTURMIL JÖER

Täby kommun erbjuder goda möjligheter att upp-
täcka historiska lämningar och lära sig om både 
landhöjningen och andra tidsepoker. Många delta-
gare beskrev tillgången på olika kulturmiljöer som 
en stor anledning till varför de vill bo i kommunen.

PEDAGOGIK OCH KOGNITIV UTVECKLING

PL ATSER FÖR PEDAGOGIK OCH KOGNITIV UTVECKLING 
ENLIGT FOKUSGRUPPERNA

Développement pédagogique et cognitif

Les forêts et les parcs

Les petites zones humides et l'eau

Les sites culturels à vocation éducative
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Exempel på platser som används i ett pedagogiskt 
syfte var bl.a. Täbys högsta punkt Löttingekullen, 
Jarlabankes vikingamonument, en gammal bro vid 
Ella krog samt gamla gravar och ängar i Skålhamra.

Runstigen, Skogsslingan, Sjöslingan, Fornstigen 
och Stolpaleden beskrivs också som populära pro-
menadslingor som kommunicerar värden.

Även gamla kulturmiljöer så som Karby gård, 
Täby kyrka, Rönninge by, hembygdsgården och  
Ytterbystugan. 

”Det skulle vara trevligt om platsernas 
många olika historiska skeden lyftes fram” 

BÄTTRE SKYLTNING, BERÄTTANDE OCH EVE-
NEMANG

För att bättre kommunicera kunskap om både eko-
system och kulturhistora föreslogs att kommunen 
satsar på ökad skyltning i kommun. 

På dessa kan det t.ex. små berättelser om hur plat-
sen sett ut längre bak i tiden, olika arter i djur- och 
växtriket eller kulturmiljöer. Konkreta förslag 
som gavs var t.ex. mer information om fåglar, om  
Virauddsparken, sågen som låg vid Libbyängen, går-
den som förut låg vid Hästängen och sittbänkarnas 
träslag.

Deltagarna föreslog även att kommunen i högre ut-
sträckning börjar använda sig av olika digitala verk-
tyg. Bl.a. guidning i både tal och skrift via naturkar-
tan som kan nås med hjälp av QR-koder eller som i 
ett spel i form av en mobilapp (likt geocaching). Det 
skulle även kunna uppmuntra även barn och unga 
att ta sig ut i kommunens grönområden och lära sig 

om arter och kultur. De svarta kuberna på Täby torg 
skulle kunna fungera som turistinformation och ge 
ut kartor över natur och idrottsaktiviteter.

Andra exempel på hur kommunen skulle kunna ar-
beta med kommunikation och evenemang inkom 
också. Bl.a. att utöka hembygdsföreningens Holk-
högskola, sprida inspiration till villaägare för att öka 
den biologiska mångfalden i trädgårdarna och ut-
veckla en berättelse om urinvånaren Estrid.

En deltagare förespråkade även ökat samarbete mel-
lan föreningarna i kommunen, för att tillsammans 
engagera fritidsverksamhet och skolor. Exempelvis 
skulle hembygdsföreningen och en teatergrupp till-
sammans kunna sätt upp utomhusteater.

ORO FÖR UTBYGGNAD

I samband med att kommunen växer och får fler in-
vånare är det viktigt att tillföra och utbilda om funk-
tionen hos gröna tak och väggar. 

Om gröna ytor förtätas är det också avgörande att 
säkerställa att förskolor har möjlighet att ta sig till 
närliggande grönytor som möjliggör pedagogisk 
verksamhet. 

”Kommunen behöver inte skapa så mycket 
nytt utan ta hand om befintliga bänkar och 
uppdatera skyltar.” 

Davantage de signalisation et d'information Des inquiétudes à l'égard de l'urbanisation

"La commune a moins besoin de créer du nouveau
que de s'occuper des bancs et de la signalisation
existants"
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MEDSKICK TILL GRÖNPLANEN

Nedan formuleras ett par strategiska frågor som del-
tagarna gav som medskick till arbetet med grönpla-
nen. 

BÅDE NÄRA PARKER OCH STÖRRE GRÖN-
OMRÅDEN POPULÄRA OCH VIKTIGA

Både nära och med avskilda platser är viktiga för 
Täbyborna. Både för fysisk aktivitet, social samvaro 
med närboende, pedagogik och återhämtning. 

Tillgången till grönska och natur är överlag god och 
för många handlar det snarare om att förädla och 
upprusta de platser som redan finns idag. Mycket 
av förslagen kring utveckling av samtliga temaom-
råden handlar om att förbättra kommunikationen 
kring det rika utbudet som finns tillgängligt i kom-
men. Både genom appar, kartor och skyltning som 
både berättar om det gamla Täby och existerande 
djur- och växtliv.

I vissa kommundelar handlar det även om att göra 
det enklare att nå grönområden med många sociala 
värden till fots, med cykel och kollektivtrafik. Exem-
pelvis Täby centrum, Grindtorp och Roslags-Näsby.

För att komplettera de populära motionsspåren och 
grönområdena efterfrågas fler platser för spontan-
idrott och caféer eller serveringar som förläggs längs 
med uppskattade stråk. Detta för att uppmuntra till 
både fysisk aktivitet och social samvaro.

Deltagarna tycker att kommunen kan bli bättre på 
att främja ökad biologisk mångfald, ex. genom att 
fylla ”buffertytor” med ängsblommor.

FORTSATT HALVA TÄBY GRÖNT I EN VÄX-
ANDE KOMMUN

I och med att kommunen växer finns en oro för att 
detta kommer att ske på bekostnad av grönområ-
den och platser som skapar kommunens identitet. 
Många beskriver att närheten till friluftsliv och kul-
turmiljö varit en avgörande faktor i valet att bosätta 
sig i Täby och nya bostäder och ett ökat antal boende 
måste samspela med detta för att kommunen fort-
satt ska vara attraktiv.

Flera fokusgruppsdeltagare uttryckte oro för att må-
let ”Halva Täby grönt” inte kommer fortsätta vara 
ett politiskt mål i kommunen.

BEVAKA STRANDSKYDDET OCH UTVECKLA 
STRANDPROMENADERNA

På flera platser längs Täbys strandpromenader före-
kommer privata strandtomter som hindrar en all-
mänt tillgänglig strandpromenad. I samtliga fokus-
grupper uttrycktes en oro för att strandskyddet inte 
ska respekteras i fortsatt utbyggnad och förtätning. 
Att strandpromenaderna är tillgängliga för alla är 
en viktig del i att säkerställa rekreativa miljöer för 
de boende.

Deltagarna efterfrågade att strandskydd och utökat 
strandskydd redovisas i den uppdaterade grönpla-
nen.

FÖRBÄTTRA FRAMKOMLIGHET OCH SKAPA 
KOPPLINGAR FÖR GÅENDE OCH CYKLISTER

För att tillgängliggöra populära platser ex. Rönninge 
naturreservat för fler krävs ökad framkomlighet och 
mer stabila och hållbara sittplatser. För att under-
lätta för gående och cyklister efterfrågas också fler 
stråk som kopplar ihop områden exempelvis mellan 
Erikslund och Stolpaskogen. 
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KUSTLINJEN (TÄBY KOMMUN)

Des idées en vue du "plan vert" de la commune

A la fois les parcs de proximité et les grands espaces verts
sont importants

Garder de la verdure dans une commune en
développement

Améliorer l'accessibilité et renforcer les liaisons pour
piétons et cyclistes

 Protéger les rives des lacs et développer les promenades
sur les berges



5. KARTBILAGA 
GRINDTORPS SOLROSPL ANTERINGAR (FOTO: TÄBY KOMMUN)

Annexes cartographiques
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WEBBENKÄT - OLIKA PLATSKVALITETER I KOMMUNEN

NATURUPPLEVELSE, DJUR OCH VÄXTER - 49% PROMENADER - 47% TYST OCH LUGNT - 43%

SPORT OCH FRILUFTSLIV - 39% VATTENKONTAKT - 36% YTOR FÖR PICKNICK OCH SOLBAD - 33%

Enquête en  ligne - les diverses qualités des lieux dans la commune

sensation de nature, animaux et plantes promenades

lieux de pique-nique et bains de soleilcontact avec l'eausports et activités de plein-air

calme
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LEK I NATUR - 30% LEKPL ATS - 26% MÖTESPL ATS OCH FOLKLIV - 23%

VINTER AKTIVITETER - 21% BR A SITTPL ATSER 19% FINA BLOMMOR OCH PL ANTERINGAR - 16%

jeux dans la nature terrains de jeux lieux de rencontre et vie publique

bons lieux pour s'asseoir belles fleurs et plantationsactivités d'hiver
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KULTURHISTORIA - 15% BR A BELYSNING - 11% EVENEMANG OCH KULTUR - 6%

BÄTTRE BELYSNING - 28% BÄTTRE FÖR SPORT OCH FRILUFTSLIV - 25% FLER SITTPL ATSER - 18%

WEBBENKÄT - OLIKA FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG I KOMMUNEN

histoire culturelle bon éclairage événements et culture

meilleur éclairage mieux pour sports et activités de plein air

Enquête en ligne - Propositions d'améliorations

plus de lieux pour s'asseoir
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BÄTTRE LEKMIL JÖER - 15%BÄTTRE STÄDNING OCH RENHÅLLNING - 17% MER BLOMMOR OCH PL ANTERINGAR - 15%

BÄTTRE FÖR VINTER AKTIVITETER - 14% BÄTTRE FÖR PICKNICK - 11% BÄTTRE PROMENADVÄGAR - 9%

meilleur entretien / nettoyage meilleurs environnements pour jouer plus de fleurs et de plantations

mieux pour les activités d'hiver mieux pour le pique-nique mieux pour la promenade
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MER INFORMATION OM OMR ÅDET - 8%

L ÄTTARE ATT NÅ MED KOLLEKTIVTR AFIK - 6%

BÄTTRE L JUDMIL JÖ - 7%

MÖJLIGHET ATT ODL A - 4%

L ÄTTARE ATT NÅ TILL FOTS ELLER PÅ CYKEL - 9%

plus d'informations sur le siteplus facile d'accéder à pied ou à vélo meilleur environnement sonore

possibilité de cultiverplus facile d'accéder par transports collectifs
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VINTER - DAGLIGEN 23% VINTER - EN GÅNG I VECK AN 35%

VINTER - EN GÅNG I MÅNADEN 25% VINTER - EN GÅNG PER ÅR 17%

WEBBENKÄT - HUR OFTA ANVÄNDS PLATSERNA UNDER VINTERHALVÅRET

enquête en  ligne - Fréquence d'utilisation des lieux durant l''hiver

hiver, tous les jours hivers, une fois par semaine

hiver, une fois par mois hiver, une fois par an
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SOMMAR - DAGLIGEN 31% SOMMAR - EN GÅNG I VECK AN 42%

SOMMAR - EN GÅNG I MÅNADEN 20% SOMMAR - EN GÅNG PER ÅR 6%

WEBBENKÄT - HUR OFTA ANVÄNDS PLATSERNA UNDER SOMMARHALVÅRET

enquête en  ligne - Fréquence d'utilisation des lieux durant l'été

été, une fois par semaineété, tous les jours

été, une fois par anété, une fois par mois
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FOKUSGRUPPER 23 OKTOBER 2018 - KARTOR

GRUPP 1

GRUPP 2
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FOKUSGRUPPER 24 OKTOBER 2018 - KARTOR

GRUPP 1
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FOKUSGRUPPER 6 NOVEMBER - KARTOR

GRUPP 1 GRUPP 2 GRUPP 3
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