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”Det är det bästa som finns…att kliva av
Roslagsbanan i Kyrkbyn efter en dag på
stan…då känner man sig hemma”
Kvinna 65- år, öppet hus

SAMMANFATTNING
I samband med uppstarten av arbetet med
ett planprogram i Täby kyrkby centrum
har en tidig dialog genomförts mellan 2-31
oktober 2018. Dialogen riktade sig till
boende, arbetande och företagare i Täby
kyrkby. De ombads berätta om bra och
mindre bra platser samt beskriva områdets identitet och utvecklingspotential.
Totalt inkom 226 enkätsvar i webbdialogen, 8 företagare deltog i ett frukostmöte och ca 200 besökare
deltog i de öppna husen som hölls på Öppna förskolan
under oktober.

STORA REKREATIVA VÄRDEN NÄRA CENTRUM
Skogen och den gamla festplatsen och Midgårdsparken med Båtleken erbjuder rekreativa värden mitt
i och i direkt anslutning till Täby kyrkby centrum.
Platserna är populära bland både boende och företagare och särskilt viktiga för barn och unga som
nyttjar dessa platser inom ramen för förskole- och
skolverksamhet.

GEMENSKAP OCH SAMMANHÅLLNING SKAPAR BYKÄNSLA
Både boende och företagare beskriver att det finns
en särskild ”bykänsla” i kyrkbyn vilket skapar en social trygghet och en känsla av att ”alla känner alla”.

GOTT KOLLEKTIVTRAFIKLÄGE OCH GOD
TILLGÅNG TILL SERVICE
Närheten till Roslagsbanans station och utbudet av
basservice i centrum medför ett stort mervärde för
boende och ger en känsla av att det mesta finns på
nära avstånd.

ÖNSKAN OM DET SKA BLI ENKLARE ATT GÅ
OCH CYKLA INOM CENTRUM
Behovet av ökad säkerhet för gående och cyklister,
särskilt över spårområdet, lyftes under samtliga
dialogträffar och en majoritet föredrar en tunnellösning eller en bättre fungerande chikan.

TRAFIKSITUATIONEN BESKRIVS SOM OHÅLLBAR
Både boende och företagare beskrev trafiksituationen som ohållbar, speciellt med hänvisning till problem med framkomlighet på Vikingavägen. Tunga
transporter inne in centrum hindrar även folk från
att vistas avslappnat kring centrumbyggnaderna.

ÖNSKAN OM ETT TREVLIGARE CENTRUM
MED UTÖKAD SERVICE, BOSTÄDER OCH MÖTESPLATSER
En majoritet av deltagarna i dialogen ser möjligheter
med en omvandling av centrum och efterfrågade en
torgyta med grönska och blommor som kan skapa en
trevligare entré från Roslagsbanan.

Generellt ville deltagarna se fler butiker, restauranger i olika prisklasser, större bibliotek på västra sidan,
fritidsgård och träffpunkt för seniorer.
Idag upplevs det svårt att kunna stanna och bo i
kyrkbyn under livets alla skeden. För att även ungdomar, studenter och seniorer ska kunna stanna krävs
mindre och billiga lägeheter.

BYGGA ELLER INTE BYGGA, OCH HUR?
En majoritet av deltagarna i den tidiga dialogen
ser möjligheter med en utveckling av Täby kyrkby
centrum. En liten andel upplever dock att centrum
är bra som det är och att inga åtgärder behövs.
Det finns också olika önskemål kring vilken typ av
bebyggelse som passar sig i kyrkbyn. Majoriteten av
de boende vill se lägre bebyggelse som anpassats till
områdets karaktär medan företagare i centrum och
ett fåtal av de boende vill se högre bebyggelse.

FRAMKOMLIGHET FÖR BILISTER OCH SAMTIDIGT SÄKRARE SKOLVÄGAR FÖR BARN
Andra delade önskemål som synliggjordes var bilisters framkomlighet i relation till trafiksäkerhet för
barn. På platser där vuxna boende vill se rondeller
vill barnen se trafikljus och sänkta hastigheter.
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INLEDNING
När Täby växer behöver även befintliga områden
i kommunen utvecklas. Kommunfullmäktige
beslutade 2016 att ett utvecklingsprogram för Täby
kyrkbys centrum ska tas fram, för att utreda hur
centrum kan utvecklas med fler bostäder och verksamheter. Programmet kommer vara vägledande
för kommande detaljplanering.

Den tidiga dialogen och andra utredningar
syftar till att ge underlag till en vision för
utvecklingen av Täby kyrkbys centrum. Den
ska bl.a. innehålla:

Med anledning av det genomfördes därför dialoger
mellan 2-31 oktober med invånare och företagare i
Täby kyrkby. Under perioden fanns bl.a. möjlighet
att lämna förslag på hur området kan utvecklas i
samband med det uppstartade planprogrammet.
Sommaren 2019 beräknas samråd för programmet
att kunna hållas. Nedan syns planprocessen för ett
planprogram och Täby kyrkby har avslutat skedet
för tidig dialog. Sammanställningen av dialogen
kommer att fungera som underlag till visionsdialogen i november - december 2018 och kommande
programhandlingar.

KARTA: AVGRÄNSNING PLANPROGRAMSOMRÅDE

•

Fler bostäder

•

Utveckling av skolverksamhet

•

Ny naturpark

•

Gröna promenadstråk

•

Förbättrade trafiklösningar för bilar, cyklar och gångtrafik

•

Förbättrade förutsättningar för handel
och övrig kommersiell service

•

Förutsättningarna för att skapa en säker
passage för gång- och cykeltrafik över
eller under Roslagsbanan utredas

•

Programmet ska lägga grunden för en
trygg, attraktiv stadsdel i ett mycket
gott kollektivtrafikläge

Här är vi nu!

Planprogram
Start

Detaljplan/Detaljplaner
Tidig dialog

Visionsdialog

Samråd

Godkännande

Start

Samråd

Granskning

Antagande

ILLUSTRATION ÖVER PLANPROGRAMMETS OLIKA SKEDEN
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METOD
För att nå som många som möjligt under den tidiga
dialogen har flera olika metoder använts för att samla in så mycket lokal kunskap som möjligt.
Utskick till samtliga boende i Täby kyrkby genomfördes i början av oktober för att bjuda in till att dela
åsikter i webbenkät och under tillfällena för öppna
husen.

WEBBENKÄT
Webbenkäten var öppen mellan 2-31 oktober och
riktades brett till alla boende eller verksamma i
Täby kyrkby. I enkäten fick de svarande möjlighet att

beskriva platser som är bra och platser som kan bli
bättre. De svarande kunde även beskriva Täby kyrkbys identitet och hur de vill att centrum utvecklas i
framtiden.

ÖPPNA HUS
De öppna husen hölls på den öppna förskolan i Täby
kyrkby centrum och var ett tillfälle att uppmärksamma starten för planprogrammet och för att synliggöra processen i ett tidigt skede.

Öppna hus på
Öppna förskolan

Webbenkät
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Webbenkäten låg uppe mellan 2-31
oktober. Totalt inkom 226 synpunkter om både platser som är bra och
platser som kan bli bättre.

WEBBENKÄT

WEBBENKÄT
Webbenkäten hade öppet för synpunkter mellan
2-31 oktober 2018. Då fanns möjligheten att på en
karta markera favoritplatser och platser som behöver utvecklas för att bli mer attraktiva och användbara.

ENKÄTENS UTFORMNING

Vad gillar du med platsen?

46%
Män

Enkäten utformades så att respondenterna kunde
välja att beskriva favoritplatserna och platserna med
utvecklingsbehov med hjälp av 14 respektive 15 olika
förvalbara kategorier (se lista till höger). Respondenterna fick även möjlighet att utveckla beskrivningen i fritext och svara på vad de tycker är viktigt
när Täby kyrkby centrum ska utvecklas. De svarande fick också möjlighet att beskriva Täby kyrkbys
identitet med tre ord.

54%
Kvinnor

Trygg
Bra bostadsområde
Naturupplevelse
Fin park
Idrott och motion
Rolig plats för barn
Lugn och ro
Kultur
Föreningsliv
Butiker och service
Restauranger och kaféer
Bra plats att träffa vänner
Folkliv
Lätt att ta sig hit

o

Annat

Vad borde förbättras?

VILKA SVARADE?
Könsfördelningen mellan de svarande var 54% kvinnor och 46% män, vilket får anses vara ett godtagbart resultat.
Den mest representerade åldersgruppen i webbenkäten var 25-44 år, vilket är ett vanligt resultat i relation till tidigare genomförda enkäter. De följdes av
åldersgruppen 45-64 år. Barn och unga mellan 0-24
år saknade helt representation i mitten av oktober
och riktade insatser gjordes efter det för att nå elever
på Midgårdsskolan och Skolhagenskolan.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

13%

14%
14%

21%
0-14 år
15-24 år
25-44 år
45-64 år
65 - år

38%

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tryggare
Nya bostäder
Mer grönska
Bättre plats för barn
Mer idrott och motion
Mer lugn och ro
Nya kontor och arbetsplatser
Mer butiker och service
Mer restauranger och kaféer
Bättre plats att träffa vänner
Mer folkliv
Bättre plats för kultur
Enklare att gå och cykla hit
Bättre kollektivtrafik
Trafiksäkrare
Annat

Beskriv Täby kyrkbys identitet med tre ord
Fritextsvar

Berätta vad som är viktigt när vi utvecklar
Täby kyrkby centrum
Fritextsvar

webbenkät / 5

KVALITETER OCH FAVORITPLATSER INOM PROGRAMOMRÅDET
I diagrammet nedan syns de mest använda kvaliteterna för att beskriva favoritplatserna i Täby kyrkby.
15% av platserna beskrevs med kvaliteten naturupplevelse följt av 13% som rolig plats för barn och 12%
lugn och ro.
De platser som fick flest platsmarkeringar var skogen och gamla festplatsen, Täby kyrkby centrum,
Midgårdsparken/Båtleken och Kyrkby station.

2.

3.

Utanför planprogramsområdet fanns favoritplatser
såsom Täby IP och skogen öster om IP.

4.

Favoritplatserna beskrevs i lägst utsträckning med
kvaliteterna folkliv, föreningsliv och butiker & service.
Kartor för respektive kvalitet finns i bilagan.
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

1.

DE MEST FÖREKOMMANDE KVALITETERNA FÖR ATT BESKRIVA FAVORITPLATSERNA

webbenkät / 6

1. SKOGEN/GAMLA FESTPLATSEN

3. MIDGÅRDSPARKEN/BÅTLEKEN

Flest favoritmarkeringar fick skogen och den gamla
festplatsen öster om Skolhagenskolan. Utöver att det
är en plats där många upplever rekreation i form av
naturupplevelse, fin park, idrott och motion och lugn
och ro fungerar det också som en bra plats för barn,
för att träffa vänner samt uppleva folkliv, kultur och
föreningsliv.

Midgårdsparken och Båtleken beskrevs som en
trygg och fin park som fungerar som en rolig plats för
barn och en oas för yngre som möjliggör idrott och
motion. Läget och närheten till restauranger och kafé
beskrevs också som kvaliteter.

Täby IP beskrevs som en mötesplats för både barn
och vuxna med ett stort utbud av olika sorters
idrottsutövande.
Elljusspåren öster om IP beskrevs som en plats att
”ladda batterierna” och sträckan upplevs som rofylld och orörd samtidigt som den är välanvänd. Här
plockas även bär och svamp.

4. ROSLAGSBANANS TÅGSTATION

I centrum finns kvaliteter så som butiker och service, restauranger och kaféer och det är lätt att ta sig
hit med närheten till tåg- och bussförbindelser. Det
beskrivs också som ett tryggt och bra bostadsområde
med möjlighet att uppleva natur, fin park, lugn och ro
och folkliv.

IP OCH MOTIONSSPÅREN I SKOGEN ÖSTER
OM IP
Utanför programområdet är det Täby IP som får
flest platsmarkeringar och skogen öster om IP.

Inom ramen för arbetet med en ny grönplan för Täby
kommun har en likadan webbenkät använts för att
samla in synpunkter kring kommunens samtliga
grönområden, med fokus på rekreativa värden.
Inom planprogramområdets avgränsning inkom 6
platsmarkeringar på skogen öster om Skolhagenskolan, den gamla festplatsen och Midgårdsparken/
Båtleken. I direkt anslutning inkom också favoritmarkeringar på Täby IP och Jarlabanke golfbana.
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Ingen beskrev centrum som en plats för kultur eller
föreningsliv.

WEBBENKÄT TÄBY GRÖNPLAN

1. Skogen/festplatsen
2. Centrum
3. Midgårdsparken
4. Kyrkby station
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Tillgången till kyrkbyns station och Roslagsbanan
gör att kyrkbyborna har närhet till stan. De övergångar som är tvådelade i plan upplevs som tryggare
än övergången längst söderut vid Prästgårdsvägen.

2. CENTRUM

x

x

Nära centrum/skolan, hundpromenader, gemenskap, motionsspår, bärplockning

x

x

Nära buss/tåg
Fotboll, oas för yngre, centralt i kyrkbyn och nära fika och restaurang

x
x

Närhet till stan, bra med tvådelad övergång

KVALITETER PÅ DE MEST POPULÄRA PLATSERNA
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”Blåbärsplockning och lek. Perfekt ställe
dit förskolan kan gå för att undersöka
naturen och bygga kojor. Härlig och nära
lärandemiljö”

”Härligt område centralt för
att rasta hunden, leka med
barnen eller bara promenera
eller jogga.”

.

.

Kvinna, 25-44 år

SKOGEN OCH FESTPLATSEN

”En fin grönyta bredvid skolan. Den
gamla dansbanan skulle kunna rustas
upp och bli en samlingsplats sommarens högtider och för Julmarknad!!! En
sån plats har saknats länge i Kyrkbyn”
.

Kvinna, 45-64 år

Man, 45-64 år

”Denna plats ger lugn & ro i en
hektisk vardag då den ligger på
nära avstånd till centrum men
ändå ger en känsla av att vara i
skogen.”
.

Kvinna, 25-44 år
webbenkät / 8

FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER OCH PLATSER SOM KAN BLI BÄTTRE
Det mest förekommande förbättringsförslaget som
förekom bland platsmarkeringarna var att området behöver bli trafiksäkrare 16% följt av att platser i
centrum behöver bli bättre för barn 10% och tryggare
10%.
Platserna med störst potential för förbättring är
centrumtomterna, Midgårdsskolans gamla tomt,
stationsområdet, Skolhagenskolan/Midgårdsskolan och skogen/gamla festplatsen.

5.

1.

Det förbättringsåtgärder som de svarande såg minst
behov av var mer idrott & motion och nya kontor &
arbetsplatser.

18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

2.
3.

4.

DE MEST FÖREKOMMANDE FÖRSLAGEN PÅ FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER PÅ PLATSER SOM KAN BLI BÄTTRE
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Inom centrum ser de svarande också möjligheter
att skapa nya bostäder som breddar bostadsutbudet
inom kyrkbyn och möjliggöra att det går att bo kvar
oavsett livssituation. För att skapa det efterfrågades
små lägenheter för seniorer, ungdomar och studenter.

Centrum i Täby kyrkby var den plats där flest svarande såg behov av förbättring. Synpunkterna handlar till stor del om att göra centrumet trevligare och
omvandla den baksida som idag möter de som anländer via Roslagsbanan. De svarande ville också se en
torgyta med mer grönska (förslagsvis körsbärsträd),
mer restauranger och kaféer, arbetsplatser och fler
butiker och service och en fritidsgård som i förlängningen bidrar till mer folkliv. Flera föreslog också att
ICA ska tillåtas expandera för att kunna öka sitt utbud.

Midgårdsskolans gamla tomt beskrevs som ett
”mörkt tillhåll” för ungdomar idag och för att komma till bukt med det föreslogs olika möjliga åtgärder.
Bl.a. att hela Skolhagenskolan och Midgårdsskolan
placeras här i stället för att bevara befintlig lokalisering på östra sidan om spåret. Andra förslag som
inkom var att ytan skulle passa för parkeringshus,
nya bostäder (mindre lägenheter för unga), nya lokaler och gård för förskolan Lilla Viking eller en ny
lekpark med tema (typ Mulle meck).
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1. Centrum
2. Midgårdsskolans tomt
3, Skolhagenskolan
4. Skogen
5. Kyrkby station

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

På Skolhagenskolan och Midgårdsskolan påtalades
platsbrist i relation till antalet elever och de svarande vill se en ny skolbyggnad med bättre skolgård och
busshållplats i närmare anslutning till skolan.

4. SKOGEN

2. MIGÅRDSSKOLANS GAMLA TOMT

Många beskrev problem med trafiksituationen i
centrum och vill att det ska bli mer trafiksäkert och
enklare att gå och cykla. Bl.a. föreslogs en allé från
Vikingavägen ner mot Ica. Boende ville också se en
ny infart till centrum och bl.a. föreslogs en dragning
från Prästgårdsvägen.

3. SKOLHAGENSKOLAN/MIDGÅRDSSKOLAN

I skogen och på ängen såg boende potential att återskapa dansbanan och festplatsen som fanns där tidigare. I samband med detta skulle en WC, röjning
av sly och fler parkbänkar också innebära ett lyft för
platsen.

5. KYRKBYNS STATION
Lösningen med en planskild övergång som kräver
bommar beskrevs som både osäker och ger ifrån sig
störande signaler. En tunnellösning efterfrågades
och en boende ville att det gamla stationshuset återskapas.

An
na
t

1. CENTRUM

Vänd centrum, torg med loppis och körsbärträd, lägenheter för seniorer och unga

x

Bygg upp Skolhagenskolan och Midgårdsskolan här, parkeringshus, lägenheter

x

Bygg ut skolan, bättre skolgård, flytta bibliotek, koppling från Vikingvägen
Återskapa dansbanan och festplatsen, WC, röjning av sly och fler parkbänkar

x

x

Bommarna osäkra och ljuden stör, tunnellösning, återskapa första stationshuset

FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER PÅ PLATSER SOM KAN BLI BÄTTRE
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”Inget bygge av flerfamiljshus på
ICA fastigheter som skuggar både
punkthusen och kedjehusen. Nybygget skulle resultera i alldeles
för litet mellanrum mellan nuvarande och nya hus med insyn som
blir jobbigt för oss som bor nu och
sänker värdet på både nya och
gamla lägenheter.”
.

”Mer estetiskt tilltalande, kanske bygga över med ytterligare
ett våningsplan”
.

Kvinna, 65- år

Kvinna, 65- år

”Någon form av ungdomsgård
i centrumområdet, typ gamla
Runan.”
.

Man, 65- år

”Vänd centrum”
Man, 45-64 år

CENTRUM
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TÄBY KYRKBYS IDENTITET
I webbenkäten fick de svarande en fråga om de ville
beskriva Täby kyrkbys identitet med tre ord. Nedan
syns en redovisning av hur de mest använda orden
skilde sig åt mellan olika åldersgrupper.

FRÄMST SKILLNADER MELLAN UNGA OCH
VUXNA
I en jämförelse av ord som beskriver identiteten i
Täby kyrkby finns stora likheter mellan åldersgrupperna 45-64 år och 65- år. De beskriver kyrkbyn
som lugnt, trivsamt, tryggt, lantligt och lagom. Även
åldersgruppen 25-44 år beskriver identiteten med
snarlika ord men tillägger även barnvänligt och familjärt.
Barn och unga svarande håller med om att kyrkbyn
är en lugn och mysig plats men ungdomar beskriver
också identiteten med orden trist, dött, pensionärer
och tomt.

0-14 ÅR

15-24 ÅR

25-44 ÅR

45-64 ÅR

65- ÅR
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De öppna husen hölls på Öppna förskolan i
Täby kyrkby centrum under två vardagskvällar och en helgförmiddag i oktober.
Totalt deltog mellan 195-210 besökare. En
majoritet av besökarna var boende i kyrkbyn
och ett fåtal var även fastighetsägare, företagare och lokala politiker. På plats fanns
information om planprogrammet och processen, samt möjligheter att tycka till om framtida karaktär och framföra synpunkter.
• Tisdagen den 9 oktober, kl 16-19
• Lördagen den 13 oktober kl 11-14
• Torsdagen den 18 oktober kl 16-19

ÖPPNA HUS
Öppna hus / 13

ÖPPNA HUS
Under de tre tillfällena mellan 9-18 oktober var 5-7
tjänstepersoner från kommunen närvarande för att
svara på frågor och anteckna vilka funderingar som
togs upp av besökarna.
En majoritet av besökarna var i åldersgrupperna 4564 eller äldre än 65 år.

MÖJLIGHETER MED UTVECKLING
Nedan presenteras de möjligheter som tjänstepersonerna uppskattade var mest förekommande när besökarna pratade om en utveckling av centrum.

ETT MER ATTRAKTIVT OCH HÅLLBART
CENTRUM MED NYA MÖTESPLATSER
En majoritet av deltagarna på de öppna husen såg
möjligheter med en utveckling av centrum, då många
enades om att platsen har potential att bli bättre. Att
skapa en välkomnande entré från Roslagsbanan och
göra ICAs baksida till en framsida var en av synpunkterna som inkom.
Vid en ombyggnad av kyrkbyns centrum efterfrågade de boende ett trevligt torg med sittplatser, grönska och blommor och en upprustning av Midgårdsparken. Många efterfrågade också att den gamla
dansbanan och festplatsen återskapas. I anslutning
till offentliga mötesplatser utomhus föreslogs även
odlingslotter som en möjlighet.
I centrumlokalerna skulle fler restauranger och mer
service kunna etableras i bottenplan som skapar mer
liv. Ett ökat utbud av möteslokaler skulle kunna pla-

neras in för seniorer och ungdomar (ex. fritidsgård),
då dessa grupper idag saknar naturliga mötesplatser inomhus. En ombyggnation av både skolan och
centrum skulle också möjliggöra en flytt av biblioteket så att det blir mer centrumnära och tillgängligt
för boende.
Ett ökat antal boende i området skulle också ge underlag för ett bredare butiksutbud, ett till café med
länge öppettider och aktiviteter så som boulebana,
skatepark och biljard.
De som såg möjligheter med en utveckling beskrev
det som ett tillfälle att förstärka kyrkbyns unika karaktär med småskalig bebyggelse och sadeltak och
samtidigt profilera sig med hållbart byggande, så
som trähus, solceller, laddstolpar och sedumtak.
Deltagarna såg även möjligheter med att fräscha upp
Skolhagenskolan och att göra något av Midgårsskolans tomt som skulle kunna tillföra något till området.

STÖRRE MÖJLIGHETER ATT STANNA KVAR I
KYRKBYN UNDER OLIKA SKEDEN I LIVET

fler att flytta in till kyrkbyn och ta del av de kvaliteter
som finns i området idag. På så vis lever också kyrkbyn vidare, trots en åldrande befolkning i centrum.

”Kyrkbyn lever vidare!”
ETT MER TILLGÄNGLIGT CENTRUM
I samband med att centrum görs om ville de boende se åtgärder för ökad trafiksäkerhet, både i och
runt centrum samt över Roslagsbanan. Detta gäller
främst förbättrad trafiksäkerhet för barn och förbättrade gång- och cykelvägar som ofta är alltför
smala eller saknas helt.
Cyklister ser främst möjligheter med att förbättra
tillgängligheten in till centrum via Holmgårdsvägen, söderifrån från Vikingavägen och Prästgårdsvägen. Bilister vill också se en ytterligare infart till
centrum, förslagsvis söderifrån via Prästgårdsvägen.
I bilagan visas de teckningar som barn och övriga ritade över hur de vill se framtida Täby kyrkby.

En mer blandad bebyggelse inom Täby kyrkby centrum ansågs skapa större möjligheter för fler grupper
att stanna kvar i kyrkbyn under olika skeden i livet.
Därför ville besökarna se fler små lägenheter för
unga och äldre, hyresrätter samt senior-/trygghets-/
äldreboenden.
Av de som såg positivt på en utveckling menade också att ny bebyggelse och nya bostäder möjliggör för
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FARHÅGOR INFÖR UTVECKLING
Nedan presenteras de farhågor som förekom i högst
utsträckning när besökarna pratade om en utveckling av centrum.

BEBYGGELSE SOM AVVIKER FRÅN TÄBY
KYRKBYS KARAKTÄR
Den mest förekommande och största farhågan med
en utveckling av centrum och nya bostäder är att
bebyggelsen blir för tät, för hög och storskalig eller ”boxig” i arkitekturen. Enligt deltagarna på mötena var det därför viktigt att exploatörer förstår att
kyrkbyn är ”något annat än övriga Täby”. Det finns
en oro för att värdeord så som småstad, lantligt och
närhet till naturen inte ska gå att översätta till en utbyggnad av centrum.
Oron för att tillkommande utbyggnad ska förstöra
karaktären i kyrkbyn gällde inte bara bebyggelse
utan också en eventuell brolösning över Roslagsbanans spårområde. En majoritet av besökarna motsatte sig en lösning som innebar en övergång som
likande den nyligen byggda i Visinge.
Hos boende i direkt anslutning till centrumtomterna finns också en oro att ny bebyggelse ska innebära
skymd utsikt och för korta avstånd mellan husen
som leder till insyn och i förlängningen sänkta värden på deras bostadsrätter.

FÖRÄNDRING AV SKOGSOMRÅDET
Då områdesavgränsningen av planprogrammet
inkluderar stora delar av skogen öster om Skolhagenskolan var många deltagare oroliga för att kom-

munen överväger exploatering i grönområdena eller
att en ny stadspark skulle innebära att karaktären i
skogen skulle gå förlorad.
Under det öppna huset kunde närvarande tjänstepersoner dock förtydliga att en utveckling av skogsområdet endast handlar om att genomföra åtgärder
för att göra skogen mer tillgänglig, funktionell och
trygg. På vissa avgränsade platser blir det därför aktuellt att prata om naturpark snarare än stadspark.

FÖRSÄMRAD TRAFIKSITUATION
En stor del av besökarna på mötena upplevde stora
problem med dagens trafiksituation, främst gällande
framkomligheten för bil.
Ett ökat antal bostäder och boende befaras leda till
”trafikkaos” i form av ökade trafikmängder och ökad
köbildning längst bl.a. Vikingavägen. Situationen
på Vikingavägen ger idag upphov till farliga omkörningar och att bilister använder smitvägar genom
centrum, som i sig innebär en trafikfara.
Av flera härleddes köbildning till trafikljuset i korsningen Vikingavägen/Hagmovägen och här vill de
hellre se en rondell för att öka framkomligheten för
bilister.
Då relativt stor andel av planprogrammet område
består av infartsparkering finns en oro för att parkeringsplatser kommer försvinna i samband med
utvecklingen. Infartsparkering anses vara en brist
idag.
Det fanns också en farhåga för att kommunen kommer att planera många bostäder i tron om att de inte

kommer att äga bil och istället åka kollektivt, men
att de i realiteten kommer att äga i genomsnitt 2 bilar
per hushåll och skapa stora problem för framkomligheten.

ÖKAD OTRYGGHET
I samband med att kyrkbyn växer och det blir fler invånare finns också en oro för att känslan i den ”lilla
kyrkbyn”, där alla känner alla, ska gå förlorad. Detta
tros kunna påverka den trygghet och sociala kontroll
som finns i området idag och en farhåga är att det ska
bli mer otryggt. En utbyggnad av hyresrätter i centrum tros också kunna leda till att ”fel typ av folk” flyttar till kyrkbyn.
En tunnellösning under spårområdet befaras bli en
samlingsplats för ungdomar och ”bus” och att dess
utformning kommer att upplevas som otrygg.

SAMHÄLLSSERVICE SOM INTE ÖKAR I TAKT
MED FLER INVÅNARE
Bland deltagande boende riktades kritik mot kommunen att samhällsservice så som förskole- och
skolplatser inte ökat i takt med att kommundelen
växer och barnfamiljerna bli fler. Barn och unga får
idag gå i baracker för att lokalerna inte räcker till och
en farhåga är att barnens skolmiljö ska påverkas av
att det blir ännu fler boende i närområdet.
Roslagsbanan beskrivs som instabil och opålitlig
och det finns oro för att systemet inte kommer att
klara av fler boende.
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REFERENSBILDER
Nedan visas en sammanställning av åsikterna om
de referensbilder som var tillgängliga på de öppna
husen i oktober. Besökarna fick sätta tre gröna pluppar på de tre alternativ som de föredrog och tre röda
pluppar på de alternativ som de tyckte minst om
under 4 olika teman; passage, bebyggelse, gator och
platser.

PASSAGE ÖVER/UNDER
(VID PERRONGEN)?

ROSLAGSBANAN

Inom ramen för planprogrammet ska det utredas om
det går att skapa en säkrare övergång i anslutning
till perrongen i kyrkbyn. Både personal på Roslagsbanan och boende beskriver problem med att främst
barn och unga kan gå över spåret trots att bommarna
gått ner.
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En av skärmarna visade därför olika alternativ på
hur en passage över eller under Roslagsbanan skulle
kunna se ut.
Majoriteten av besökarna på de öppna husen föredrog att övergången fortsatt är i plan med så kallade
chikaner, då de ser större problem med eventuella
tunnlar eller brolösningar.
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I andra hand ville besökarna se en tunnellösning
med överblickbarhet och i tredje hand en tunnellösning, likt referensbilden i Umeå, där tunneln fångar
upp lutningen i anslutning till en plats.
De minst populära alternativen var en bro över spårområdet, där bl.a. referensbilden från Visinge beskrevs som ett skräckexempel. Även exemplet från
en tunnel utan översikt ansågs vara ett sämre alternativ då de boende var rädda att det bli ett tillhåll.
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BEBYGGELSE

90

Av de referensbilder som visades av bebyggelse var
flest positiva till exemplen från Norrtälje stadskärna
(2.) och Skuld i Borlänge (3.) följt av stadsradshusen
från Köpenhamn (1.).
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Motiveringarna bakom de mest populära referensbilderna grundades främst i resonemang kring skala,
våningshöjd och vad som passar in i kyrkbyns unika
karaktär. Samtidigt efterfrågade många lägenheter,
för att öka variationen i bostadsutbudet och då var
bild 2-3 att föredra framför radhus. Trevliga färgtoner och önskan om ex. sadeltak framfördes också.
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Bild 7 fick drygt 50 gilla-markeringar totalt och det
motiverades med att det liknar den bebyggelse som
redan finns i centrum idag.
Bild 4, 6, 8 och 9 mötte störst motstånd bland besökarna som var boende i området, med argumentet att
våningsantalet var för många eller att arkitekturen
inte var anpassad till karaktären i kyrkbyn. Överlag
fanns en oro för att bebyggelsen ska förstöra snarare
än tillföra värden.
Företagare och fastighetsägare som deltog såg dock
fördelar med bebyggelse som skapar en högre befolkningstäthet och på så vis skapar ökat kundunderlag.
De föredrog referensbilder så som 5, 8 och 9.
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PLATSER
Inne i Täby kyrkby centrum finns en uttalad brist på
offentliga mötesplatser utomhus, utöver Midgårdsparken med Båtleken. Därför ställdes också frågan
om vilka typer av platser som de boende i kyrkbyn
ville se mer av.
Mest populär var bild 6 från Nytorget i Stockholm,
som visar en parkyta med utrymme för fontän och
picknick. Detta följdes av två exempel på torgytor,
som helt saknas i kyrkbyn idag.
Minst populära var referensbilderna med glasskiosken (1.) och den programmerade aktivitetsparken
(5.).
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GATOR

80

Referensbilderna över olika typer av gator fick få
”gilla”-markeringar. Den som fick flest gröna pluppar
var bilden av en lokalgata i Norrtälje (6) med gatusten. Näst flest fick referensen med en lokalgata med
gångfartsreglering från Köpenhamn (1).
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De gatutyper som var minst populära var bild 2 från
Nya Hovås där de boende tyckte att utformningen
var för stadslik, både i gatubredder och bebyggelse.
Referensbild nr 3 som visar en lokalgata var inte heller omtyckt då det upplevdes som långt ifrån kyrkbyns karaktär idag.

60
50
40
30
20
10
0
1

2

3

Tycker mest om

4

5

6

Tycker minst om

1.

2.

3.

4.

5.

6.
Öppna hus / 19

BILAGA

BÄSTA PLATSEN INOM PLANPROGRAMOMRÅDET - OLIKA KVALITETER

NATURUPPLEVELSE 15%

ROLIG PLATS FÖR BARN 13%

LUGN OCH RO 12%

IDROTT OCH MOTION 11%

LÄTT ATT TA SIG HIT 10%

TRYGG 8%
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FÖRBÄTTRA PLATSEN INOM PLANPROGRAMOMRÅDET- OLIKA FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER

TRAFIKSÄKRARE 16%

BÄTTRE PLATS FÖR BARN 10%

TRYGGARE 10%

ENKLARE ATT GÅ OCH CYKLA 6%

BÄTTRE PLATS ATT TRÄFFA VÄNNER 6%

MER RESTAURANGER OCH KAFÉER 6%

Bilaga / 22

TECKNINGAR ÖPPNA HUS - HUR VILL DU ATT DET SER UT I TÄBY KYRKBY I FRAMTIDEN?
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