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Täby växer med 20.000 personer fram till år 2026 enligt 
Täby Kommuns Befolkningsprognos 2017-2026.
Sedan växer Täby med “bara” 10.000 personer  

till år 2050, enligt den Fördjupade översiktsplanen för  
Täby stadskärna 2050.

Det har varit samråd under f lera till-
fällen i höst om den Fördjupade över-
siktsplanen, se separat artikel. Många 
kanske tänker att det är gott om tid till 
2050 då Täby ska ha växt med 43%, 
nästan en fördubbling av oss Täbybor.

Redan till 2026 ska Täby ha växt 
till 90.000 personer. Det är en ökning 
med knappt 30% på 8 år. Hur ska det 
gå till rent praktiskt? Hur kommer det 
att fungera med förskolor, skolor, äld-
revård och sjukvård? Hur ska barnen 

ta sig till och från skolan och fritidsak-
tiviteter, och hur ska de som arbetar ta 
sig till jobbet? Det är inte bara Täby 
som växer, har politikerna ett helhets-
grepp på tillväxten?

Täby Villaägareförening frågar 
sig vad politikerna i Täby gör för 
att det ska fungera smidigt för alla 
Täbybor att ta sig fram oavsett 
färdmedel fram till år 2026. Vilka 

Kom till Valdebatt i 
maj/juni 2018
Täby Villaägareförening bjuder in 
till valdebatt i maj/juni med de 
politiska partierna som är repre-
senterade i Täby kommunalfull-
mäktige.

Prenumerera på vårt nyhets-
mail: du som är medlem loggar in 
på www.villaagarna.se och god-
känner att Villaägarna får maila 
till dig.

Dessutom bör alla som vill ha 
nyhetsmail skicka sin e-postadress 
till taby.villaagare@gmail.com.

Läs kommande nummer av 
VillaInfo där vi refererar Debatt-
kvällen om kommunikationer.

Datum och plats för valdebat-
ten annonseras också i något av de 
kommande numren av VillaInfo, 
och i Nyhetsmailen.
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Vi startade hösten med att vi fira 
Villaägarnas dag på, Alcro, Täby 
Färg & Tapet, Fogdevägen 4 den 2 
september. Många intressanta möten 
och diskussioner om väldigt skiftande 
ämnen. Men i synnerhet trafiksitua-
tionen i Täby.

Den 7 november hade vi en lyck-
ad debattafton om kommunikatio-
nerna i Täby nu och med utsikt till 
2026 med en ökning av invånaran-
talet med 20 000 personer och vision 
2050 med ytterligare 10 000 personer. 
Ca ett hundratal personer närvarade. 
Många relevanta frågor och naturligt-
vis varierande svar beroende på parti-
färg. Ni ser i tidningen svar på frågor 
som vi har ställt till partierna angå-
ende trafik och kommunikationslös-
ningar i och med den kraftiga utbygg-
naden i Täby tillika nordostsektorn.

Vi ställde även frågor om skolor 
och dagis utbyggnaden nu och i fram-
tiden med tanke på den planerade 
kraftiga inflyttningen i kommunen.

Du som inte redan är medlem 
årsavgiften för nya medlemmar är 
endast 395kr för ditt första år det se 
alla förmåner på Villaägarna.se samt 
vår sistasida.

 LEDAREN KOMMUNIKATIONERNA I TÄBY

Ordföranden har ordet
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Bernt Karlsson.
Ordförande
bernt.s.karlsson@telia.com

Fortsättning från sid 1

infrastrukturprojekt behöver star-
tas nu och kommande åren för att 
Täby ska växa från 70.000 invå-
nare till 90.000 invånare fram till 
2026? Täby Villaägareförening ser 
en inbromsning på bostadsmark-
naden, det tar längre tid att få en 

bostad såld. Nu har vi en högkon-
junktur, och det kommer en lågkon-
junktur. Hur ska Täby attrahera 
personer att flytta till Täby, och 
hur ska Täby och andra kommuner 
förmå byggherrar att bygga även i 
en lågkonjunktur?

Blir inte lägenheter sålda i innan 
de är byggda vill byggbolagen inte 
fortsätta att bygga i ett område. Vad 
gör Täbys politiker för att motverka 
det?

Många som Villaägarna har talat 
med upplever att politikerna hoppas 

att alla ska cykla så att trafiksituatio-
nen blir bättre. Villaägarna ställer sig 
frågan om det är rimligt att så många 
har möjlighet att ställa om till cykel-
pendling de kommande 10 åren.

En hyfsat ny bil håller minst 10 år, 
och kanske under barnens hela för-
skole- och skolgång.

Bilen eller bilarna är en förutsätt-
ning idag för barnfamiljer att ta sig 
runt, speciellt i småhusområden som 
ligger utanför från Täby stadskärna.

Villaägarna ser inte heller att det 
finns någon beskrivning i dokumen-
ten ovan hur det ska fungera med 
kommunikationer i hela kommunen, 
och politiker och tjänstemän tycks 
ha glömt allt som finns utanför Täby 
stadskärna. Idag år 2017 bor 52% av 
Täbyborna i villor och radhus.

Läs mer om Täby kommuns 
befolkningsprognos på:
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https://taby-villaagare.blogspot.se. 
Läs mer om Täby kommuns För-
djupning av översiktsplanen för Täby 
stadskärna 2050.
https://www.taby.se/kampanjsidor/
det-framtida-taby/

Inför Debattkvällen om kommu-
nikationer 7/11 bad Täby Villaäga-
reförening att de politiska partierna 

Kommunikationer i Täby  
- partiernas visioner

Fråga 1. Mot bakgrund av den planerade 
stora utbyggnaden av flerfamiljsbebyggelse, 
hur tänker ni er den framtida trafikförsörj-
ningen för att säkerställa Täbybornas behov 
av kommunikationer av alla slag och vid
alla väderförhållanden?

skulle beskriva sin vision om hur alla 
Täbybor tar sig fram på ett bra sätt, 
i, till och från Täby, nu och framåt i 
tiden till 2026.

Under debattkvällen fick de beskri-
va sina visioner under 3 minuter var.

Se nedan.
Här är en sammanfattning av par-

tiernas visioner kring kommunikatio-

ner Inför debattkvällen om kommuni-
kationer den 7:e november har partier-
na skickat in sina visioner och svar på 
ett par frågor. De återges i sin helhet på  
https://taby-villaagare.blogspot.se. 
Här i VillaInfo har redaktionen kor-
tat ner svaren, som presenteras nedan 
i den ordning som de lottades att tala 
på debattkvällen.

Vi vill att Täby utvecklas till en kli-
matsmart och modern kommun där 
vi tar hjälp av nya lösningar för att 
lösa transporter och trafik inom och 
för anknytning till och från kommu-
nen. Täby ska ha hög tillgänglighet 
i kommunikationerna. Kollektivtra-
fiken måste förstärkas och utvecklas, 
också med nya lösningar. När Täby 
växer måste kommunikationerna och 
trafikf löden anpassas efter det, samti-
digt som vi bör göra det lätt att välja 
miljövänliga alternativ.

 
Fråga 1
Kommunikationerna behöver stärkas 
generellt. Täby behöver en övergri-
pande trafikplan som tar avstamp 
både i de problem som finns nu och 
har en planeringshorisont mot de när-
maste decennierna för att matcha 
Täbys tillväxt. Ökad kollektivtrafik 
behövs inom och mellan kommu-
ner och tvärförbindelser ska stärkas. 
Köerna i bl. a. Kyrkbyn, Stora mark-
nadsvägen och Skarpäng måste åtgär-
das. Olika transportsätt som gång, 
cykel, bil och buss ska kunna fungera 

Socialdemokraternas vision

även vintertid, så vinterunderhållet 
måste stärkas.

 
Fråga 2
Barn och föräldrar ska kunna känna 
sig trygga i att de i sitt närområde 
har en förskola/skola av högsta kva-
lité. Närmaste förskola/skola bör 
f innas på gång/cykelavstånd för att 
minimera trafiken, av både miljö- 
och traf iksäkerhetsskäl. Att barn 
och unga tidigt får in vardagsrö-
relse i sitt liv har också hälsofräm-
jande effekter och är en god start 
på skoldagen. Säkra skolvägar bör 
prioriteras. Ibland behövs ändå för 
att få vardagslivet att gå ihop bil-
transporter till förskola, skola och 
då bör dessa planeras traf iksäkert. 
Förbättringspotential f inns.

Rekreationsområden såväl stör-
re som mindre bör finnas spridda 
över kommunen så att de är nåbara 
för alla. Av tillgänglighetsskäl bör de 
även vara nåbara med bil och kollek-
tiva kommunikationer. Täby behöver 
en utbyggnad av kollektiva kommuni-
kationer inom kommunen.

Fråga 2. Hur anser ditt parti att nuvarande 
planering tillgodoser Täbybornas behov av 
skolor, förskolor och rekreationsområden 
med minimering av transportsträckor till 
och från desamma?
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Vår vision är att Täby ska växa i takt 
med vad trafiksystemen klarar av och 
inte utvecklas till en storstad på lan-
det med stora byggnader i betong, stål 
och glas. Översiktsplanen för Täbys 
stadskärna 2050 visar enligt oss på ett 
samhälle som inte är genomtänkt och 
välkomnande.

De ansvariga partierna för utbygg-
nadsplanerna, har uppenbarligen inte 
insett att även kommunikationerna 
måste byggas ut, att bilen för lång tid 
framåt kommer att vara ett nödvän-
digt och naturligt transportmedel och 
att de nya cykellederna inte kommer 
att avlasta gatutrafiken.

Fråga 1
Täby Park väntas 20 000 personer bo 
och vi bedömer att den egengenere-
rade biltrafiken kommer att ställa till 
med stora trafikproblem på Mark-
nadsvägen och de två närmaste tra-
fikplatserna mot E18. Utbyggnaden 
av Roslags Näsby med ca 5 000 nya 
invånare kommer effektivt att korka 
till trafiken i närområdet och därige-
nom ytterligare försvåra kommuni-
kationerna för de boende i Skarpäng, 
Ella Gård, Ella Park och Ella. Det är 
svårt att se hur dessa två storskaligt 
utbyggda områden på ett tillfredstäl-
lande sätt ska kunna avlastas trafik-
mässigt.

Fråga 2
I översiktsplanen har det strötts ut 
generöst med skolor och förskolor. 
Vi vet att det i verkligheten troligen 
inte kommer att se ut så. Sverigede-
mokraterna i Täby kommer därför 
att driva kravet på att förskolor 
och grundskolor i tillräckligt antal 
ska f inns i närområdet så att inte 
debaclet i utbyggnaden av Arninge 
upprepas. Att bygga förskolor i två 
plan, som föreslås, är inte heller 
något som vi anser är bra för per-
sonal och barn. Skolorna ska vara 
placerade i området så att de lät går 
att nå genom att promenera eller 
cykla. Förskolor och skolor ska även 
ha tillräckligt stora avsatta ytor för 
utelek och utevistelse vilket idag inte 
alltid är fallet.

Täby är, och ska fortsätta att vara, 
staden på landet och en bra kom-
mun att bo, arbeta och leva i. Vi slår 
vakt om närheten till naturen sam-
tidigt som vi vill att stadskaraktä-
ren i de centrala delarna ska utveck-
las. Alla ska kunna bo i kommunen 
under livets olika skeden samtidigt 
som nya kommuninvånare välkom-
nas. En hållbar tillväxt innebär att 
vi vill att halva Täby ska vara grönt, 
även i de centrala delarna och det ska 
vara enkelt att ta sig till och från Täby 
samt att resa inom kommunen.

Fråga 1 
Vi arbetar med rekordstora satsning-
ar på framkomlighet. Vi vill under-
lätta för f ler att åka kollektivt och att 
cykla till och från jobbet. Därför byg-
ger vi ut både Roslagsbanan och nya 
cykelbanor. Vi uppmuntrar att nya 
bilpooler startar för dem som inte vill 
äga bil själv. Vi vill öka människors 
frihet och stoppa utsläpp och buller. 
Både kollektivtrafik och bilar behövs.

 
Fråga 2
Täby ska utvecklas med frihet och 
trygghet för en hållbar framtid. Halva 
Täby ska vara grönt!
l	 Behovet av nya förskolor och sko-
lor ska prioriteras i planeringen och 
tillgodoses i takt med att nya områ-
den byggs ut.
l	 Vi ska kunna erbjuda hög kvalitet 
på inne- och utemiljöer för våra barn 
och unga. Grundskolor och förskolor 
bör ligga i anslutning till parker eller 
andra grönområden, de bör också 
vara jämnt utspridda så det är möj-
ligt att ha gång- eller cykelavstånd 
från hemmet samt ha trygga och 
säkra skolvägar. Gymnasieskolor ska 
lokaliseras i bra kollektivtrafiklägen.
l	 Vi ska möjliggöra för en aktiv fri-
tid. I takt med att vi blir fler invånare 
behövs fler platser för olika aktivite-
ter.
l	 Täby är Sveriges näst grönaste 
tätort enligt SCB. Vi fortsätter arbeta 
med grönplanens målsättning att 
Täbyborna ska ha tillgång till en 
park inom 250 m och ett större grön-
område inom 2 km.

l	 Vi måste långsiktigt ställa om våra 
resvanor för att värna vår livsmiljö
l	 Alla trafikslag behövs
l	 Efter genomförda trafikanalyser 
är tidigare kända f laskhalsar längs 
Täbyvägen, Stora marknadsvägen 
och Vikingavägen/Bergtorpsvägen nu 
åtgärdade.
l	 Trafiknätet är bättre planerat och 
tillåter en bättre samexistens mellan 
de olika trafikslagen
l	 Med de nya trafikplatserna i Ros-
lags Näsby och Viggbyholm så f lyter 
biltrafiken mycket bättre
l	 Roslagsbanans upprustning har 
ökat kapaciteten och f ler väljer nu att 
ta tåget
l	 Utbyggnaden av Roslagsbanans för-
längning till Arlanda pågår för fullt
l	 Fler tvärförbindelser västerut 
är antingen klara eller håller på att 
anläggas
l	 Fler bilpooler finns vilket gör att 
f ler människor inte behöver äga sin 
egen bil

Fråga 1
l	 Alla trafikslag behövs och de behö-
ver leva i symbios med varandra
l	 Rusta kollektivtrafiken, både den 
lokala inom kommunen och tvärför-
bindelserna västerut och norrut till 
andra kommuner
l	 Roslagsbanan rustas nu och kapa-
citeten kommer öka rejält. Den kom-
mer sedan att förlängas både till city 
via Odenplan och som vi hoppas, till 
Arlanda
l	 Det kommunala vägnätet måste se 
över för att säkerställa en god fram-
komlighet för kollektivtrafik, bilar och 
övriga trafikanter längs viktiga stråk 
inom kommunen.

Fråga 2
l	 Trygga gång- och cykelvägar ska-
par möjligheter för barn att ta sig till 
sina skolor och fritidsaktiviteter själva
l	 När vi fortsätter planeringen för nya 
bostadsområden måste vi planera för ett 
verkligt lokalt boende i bra och kollektiv-
trafiknära lägen. Alltså förskolor, skolor, 
affärer och annan service beblandat i 
närområdet.  Då minskar behovet av bil 
inom närområdet

Liberalernas visionSverige- 
demokraternas vision

Moderaternas vision
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Vi vill skapa ett långsiktigt hållbart sam-
hälle, ekologiskt, socialt och ekonomiskt. 
Ett samhälle som tar ansvar för männis-
kor och miljö men som också efterläm-
nar sig en plats där framtida generatio-
ner kan växa upp trivas och få utvecklas 
i frihet och med ansvar. Täby kommun 
har en viktig roll som informatör, besluts-
fattare, inspiratör och förebild.
l	 Roslagsbana med dubbelspår, till 
Odenplan, täta turer och möjligt att 
ta med cykeln.
l	 Bilpooler och självkörande elbi-
lar ger färre bilägare och p-platser 
medan taxiåkandet ökar.
l	 För ökad hälsa och minskad miljö-
påverkan behöver fler cykla för korta 
resor, till tåg och busshållplatser.
l	 Miljön i hemmet, på jobbet och 
i skolan/förskolan ska vara fri från 
gifter. Vi tänker långsiktigt och utgår 
från vad vetenskapen säger vår pla-
net behöver. Våra förslag leder till 
renare luft, friskare vatten och en 
biologisk mångfald som är nödvändig 
för vår matproduktion.
l	 Bygg f ler små lägenheter, gärna i 
trä, med olika upplåtelseformer. Trä-
hus ger mindre koldioxidutsläpp och 
blir tysta, trivsamma och förebygger 
allergier.
l	 Hyreslägenheter ska förbli hyres-
lägenheter.
l	 Bygg f ler Attefallhus för genera-
tionsboende och rum för studenter 
och ensamkommande.
l	 Fler seniorbostäder och student-
bostäder behövs.
l	 Alla kommunala fastigheter bör 
ha solpaneler och kommunen behö-
ver informera småhusägare hur de 
kan minska sitt klimatavtryck.
l	 Halva Täby ska vara grönt. Vi vill 
se många fler naturreservat i Täby.
l	 Satsningen på en ”giftfri vardag” 
i förskolor och skolor och naturliga 
skogar i närheten ger friskare barn 
och möjlighet för lärare att bedriva 
utomhuspedagogik.
l	 Säkra gång- och cykelvägar ska 
finnas till alla förskolor och skolor så 
att barn och vårdnadshavare kan gå 
eller cykla dit. Cyklandet är bra för 
miljön, förbättrar barnens hälsa och 
ökar barnens resultat i skolan.

Kristdemokraternas 
vision

Miljöpartiets vision

I takt med att Täby växer med klimats-
marta bostäder och arbetsplatser är 
det viktigt att bevara värdefull natur 
och sammanhållen grönstruktur för 
rekreation och friluftsliv. Vi värnar om 
halva Täby grönt! Målet är att Täby 
ska vara koldioxidfritt år 2050.
l	 Det är viktigt att identifiera våra 
gifter i vardagen och successivt ersät-
ta med miljövänliga alternativ
l	 Satsa på ny teknik inom kollek-
tivtrafiken, t ex anropsstyrning. En 
gång- och cykelbro över Roslagsba-
nan och E18 knyter ihop Täby och 
ökar tillgängligheten. Fler kollektiv-
trafikfält, infartsparkeringar med 
laddmöjligheter för bil och cykel.
l	 Utveckla bilpooler och lånecykel-
system
l	 Utveckla Täby med det lokala 
näringslivet för att kunna bo och 
verka i kommunen
l	 Fler lägenheter med olika upplå-
telseformer och standard. Förenklade
bygglovsprocesser framförallt för 
miljöförbättrande åtgärder som t ex 
solceller
l	 Fortsatt utbyggd Roslagsbanan 
samt förlängning mot Arlanda
l	 Nya idrottsanläggningar behöver 
byggas.
l	 Utveckla vår Kulturskola
l	 Arbeta för ett tryggt Täby

Fråga 1
l	 Fortsatt utbyggd Roslagsbana
l	 Fler tvärkommunikationer
l	 Fler mindre infartsparkeringar 
vid kollektivtrafikpunkter
l	 Kollektivtrafikfält på hårt belas-
tade vägar
l	 Flera cykelvägar och cykelparke-
ringar under tak eller cykelgarage
l	 Pendelsjötrafik från Hägernäs 
och Näsby park

Fråga 2
l	 Säkra skolvägar
l	 Planera för förskolor och skolor i 
ett tidigt stadium vid nybyggnation
Befolkningsprognoser som ger oss 
underlag för planering av förskolor 
och skolor
l	 Bevarande av våra större sam-
manhängande grönområden

Centerns Vision

Täby ska utvecklas med frihet och 
trygghet för en hållbar framtid! Det 
gör vi genom att bygga stad, förtäta 
de centrala delarna:
l	 bostäder, skolor, förskolor, vård & 
omsorgsboende
l	 näringsliv/företagande
l	 rekreation/det gröna 

Alla delar behövs för att skapa 
goda förutsättningar för ett gott liv, 
vi vill att du ska kunna leva livet, hela 
livet i Täby
 
Fråga 1 
l	 Ha en trafikplanering för hela 
Täby med omnejd. Det finns utma-
ningar, och lösningar behöver ta 
utmaningarna på allvar och planera 
för dessa i god tid
l	 Bilen är idag en betydande lös-
ning för att människors vardag ska 
kunna gå ihop. I Täby är det viktigt 
att vi utvecklar och säkerställer fung-
erande trafiklösningar för bil, kollek-
tivtrafik och cykel
l	 Dubbelspårsutbyggnad på Ros-
lagsbanan med ökad turtäthet, rese-
centrum vid Arninge med ny station 
l	 Arbeta för att Roslagsbanan ska 
dras till Arlanda
l	 Verka för en västlig kollektivtrafik 
förbindelse från Roslags Näsby till Kista
l	 Se över infartsparkeringar för både 
bil och cykel i kollektivtrafiknoder
 
Fråga 2
l	 Planering av service och rekrea-
tion i Täbys alla utbyggnadsområden 
ska ske i sådan takt att vi kan upp-
rätthålla trygghet. Trygghet i att veta 
att man ska få en förskoleplats eller 
en skolplats där man önskar
l	 Värna valfriheten till förskola/skola.
l	 Det är även viktigt att värna en god 
skol- och förskolemiljö bl.a. med bra 
skolgårdar
l	 All planering går enligt plan, men 
viktigt att tillägga är att tiden kan göra 
att det uppstår förändringar, ex kan 
det i vissa fall bli fler än beräknat som 
flyttar till ett nytt område vid samma 
tidpunkt beroende på olika anledning-
ar. Viktigt att kommunen är lyhörd, 
har handlingsberedskap och hittar lös-
ningar vid oförutsedda händelser
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Undvik brand hemma - ta 
med dig ljusen dit du går!

Under advent, Jul och Nyår upp-
står många bränder i villor och rad-
hus.

En del brinner ner till grunden. 
Ibland brinner hela radhuslängor ner 
till grunden.

Se länk längst ner, gå utbildningen 
med familjen och testa era kunskaper.
l	 Det enklaste tipset är - ta med dig 
ljusen dit du går.
l	 Lämna aldrig ljus utan uppsikt!
Det ät väl inte svårt att tända ljusen 
igen om det behövs?
l	 Ha inte mossa i ljusstakar och 
använd inte ljusstakar i trä.

l	 Även elektriska ljusstakar i trä 
kan vara bra att ha lite extra kontroll 
på.
l	 Använd en timer som lyser ett par 
timmar i taget.
l	 Ladda inte mobiltelefonen, surf-
plattan eller datorn medan du sover.
l	 Ställ prylen så att batterier kan 
avge värme till omgivande luft. Ställ 
inte prylen på ett mjukt underlag när 
den laddas.

Följ de här enkla råden och säkra 
också upp med:

Brandvarnare
• Ha minst en brandvarnare 
per 60 kvm/våningsplan
• Placera brandvarnare i eller 
intill sovrum så du hör larmet 
när du sover
•  Placera brandvarnare nära 
köket, där det är vanligt att 
bränder börjar
•  Fäst brandvarnaren i taket 
- inte på en vägg eller på en 
hylla
• Brandvarnarna ska vara 
CE-märkta och märkta med 
SS-EN14604
Testa brandvarnarna minst en 
gång per kvartal och när du 
har varit bortrest
Gör rent brandvarnarna med 
dammsugare en gång om 
åretPulversläckare

• Ha en pulversläckare på 
varje våningsplan med minst 
6 kg pulver
• Tryckmätaren ska stå på 
grönt
• Slangen ska vara hel
• Plomberingen ska vara kvar
• Godkänd europeisk stan-
dard för pulversläckare är  
SS EN 3

Brandfilt
• Ha en brandfilt i ditt hem
• Placera brandfilten nära  
 köket, där det är vanligt att 
 bränder börjar
• Ha en brandfilt på varje 
 våningsplan
• Brandfilten bör vara  
 120 x 180 cm
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Gå igenom den här utbildningen om brandskydd tillsammans med din familj 
och testa dina kunskaper: http://bit.ly/1PVDGxG

Om samrådet, 
Täby 2050
Täby stadskärna är en del av centrala 
Täby och den regionala stadskärnan 
Täby centrum-Arninge. Planen före-
slår en övergripande inriktning för 
utvecklingen i kommundelarna Tibb-
le och Roslags-Näsby samt angräns-
ande områden i Näsbypark, Viggby-
holm, Ensta och Ella gård. Planen 
ska vägleda den fortsatta planeringen 
i stadskärnan med en utveckling för 
uppemot 17 000 nya bostäder och 15 
000 nya arbetstillfällen. Utvecklingen 
ska ske i form av blandad stadsbebyg-
gelse i närheten till kollektivtrafik.

Läs mer via länken på sidan 2. 
Täby Villaägareförening tycker att 
kommunen har visat engagemang i 
de 5 samrådsträffarna från mitten 
av september till slutet av oktober. 
Under 2018 kommer en utställnings-
fas med fler möjligheter att lämna in 
synpunkter.

Sverker Thorslund och Per-Axel Lilje-
quist tackades av med middag på Pont 
och blommor. Tack för ert fina arbete 
ni lagt ned för Villainfo och Täby Vil-
laägareförening.

Bernt Karlsson

Två trotjänare  
tackas av
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Visste Du att…
Grövre grönsaker är alltid i säsong, eftersom svenska rot-
frukter går att få tag på året runt. Utöver det är det bra att 
försöka följa den svenska säsongen. Under sommaren och 
hösten kan man bland annat njuta av svensk färskpotatis, 
tomater, sparris, gurka, sallad, purjolök, bär, rabarber och 
svamp.

Under vintern är det bra att välja grövre grönsaker som 
vitkål, rödkål och morot istället för att slentrianmässigt 
välja sallad, tomat och gurka. 1 kilo morötter orsakar bara 
en femtedel så mycket växthusgaser som 1 kilo tomater. 
Därför är det bara att byta en tomat mot en morot ibland.

En tumregel för att äta säsongsanpassat är att i för-
sta hand välja färska frukt och grönsaker från Sverige, i 
andra hand Nordeuropa och i tredje hand från Sydeuropa. 
I säsong är ofta kvalitén på grönsakerna bättre och ofta 
finns det mycket att köpa så priserna är lägre. Så passa på 
att njuta av färska grönsaker i säsong! Här är din hjälpreda:
Rotfrukter, svensk säsong hela året
Morot
Kålrot
Palsternacka
Rotselleri
Rödbeta
Potatis
Salladsgrönsaker svensk säsong
Salladskål ( juni-nov*)
Grövre grönsaker svensk säsong
Blomkål ( juni-nov)
Purjolök (maj-dec)

www.naturskyddsforeningen.se

Så gör du en  
Grannetillsyn
Prata med dina grannar om att börja med 
Grannetillsyn när någon eller flera är bort-
resta.

En Grannetillsyn ökar tryggheten i områ-
det och är enkel att göra.
De som ska resa bort, t ex över jul och nyår, berättar när de 
kommer att vara borta.

Lägg inte upp något på FaceBook eller Instagram, tju-
varna kan spana på sociala medier.

De som är kvar hemma tittar till de bortresta grannar-
nas hus.

Gå ett varv runt huset och kontrollera att alla dörrar 
och fönster är stängda.

Gör det gärna på förmiddagen från kl. 10 och sedan på 
eftermiddagen när det fortfarande är ljust. Turas om så går 
det snabbt även om många är bortresta.

Passa på att vara uppmärksam mot bilar och personer 
som passerar i området.

Ring Polisen om ni ser något misstänkt.

Tänk på: Uppmärksamma - Larma - Agera

Om ni upptäcker att någon dörr eller fönster är öppen - 
stäng igen och ring grannen.

Ett krossat fönster kan leda till vattenskador om det reg-
nar eller snöar mycket.

Då kan en träskiva, byggplast och silvertejp kan fung-
era provisoriskt.

Är det snö - passa på att skotta lite och gå runt i snön.
En översnöad bil på parkering är en jättebra signal till 

tjuven att göra inbrott.
Hjälps åt att sopa av snön, eller varför inte sätta på en 

presenning så kan man enkelt ta av den och snön.

Telefon: 08-756 20 15, www.skandiamaklarna.se/taby

Ta del av din medlemsförmån, 
kontakta SkandiaMäklarna 
Täby 08-756 20 15.

Går du i säljtankar?

Öppettider:
Vard 10–19. (Proffsbutik 6.30–16.) 
Lörd 10–17. Sön 11–17
 
Fogdevägen 4, Täby
www.tabyfarg.se 

Matt är vackert!
Upptäck Alcro Pashmina. 
Vår mattaste och vackraste 
färg någonsin.

10%
Rabatt på färg, tapeter 

och verktyg mot 
uppvisande av 
medlemskort.*

*Obs! Går inte att kombinera med andra rabatter och erbjudanden. 
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Har du bra idéer?
Styrelsen tar gärna emot hjälp eller att du 
kommer med idéer och förslag som vi kan 
ta upp i styrelsen för att göra Täby bättre 
att bo i.  
Du är välkommen med din insats, även 
som extraresurs vid enstaka tillfällen.
Kontakta gärna på vår mejladress:  
Styrelsen@taby-villaagare.se

Täbykretsen av  
Villaägarnas Riksförbund  
består av:
Täby Villaägareförening
Ella Parks Villaägareförening
Näsby Fastighetsägareförening

Medlemsservice 
Villaägarnas Riksförbund 
Box 7118, 192 07 Sollentuna 
Besöksadress: Villaägarnas Hus 
Rotebergsvägen 2, Sollentuna 
tel 010-750 01 00  
fax 010-750 02 50 
www.villaagarna.se

ABC-regionen 
Box 7120, 192 07 Sollentuna 
Besöksadress: Rotebergsvägen 3, 
Sollentuna. 
tel 010-750 01 00 
fax 010-750 02 50 
info@villaagarna.se

Bli medlem i  
Täby Villaägareförening 
Medlemsavgift 395 kr år 1, sedan 435:-. 
Ange kod 1161 
Villaägarnas Riksförbund:  
PG 433 41 65-0

Utgivare 
www.taby-villaagare.se 
Täbykretsen av Villaägarna 
c/o Karlsson, Tenorvägen 36,  
187 33 Täby 
Styrelsen@taby-villaagare.se

Ansvarig utgivare 
Bernt Karlsson, 08-768 20 64

Utgivningsbevis nr 30449

Redaktion för detta nummer 
Styrelsen utgör redaktionen

Grafisk produktion 
Anders Kjellberg & Co AB,
kjellbergreklam@bredband.net
0705-77 22 15, 08-755 13 93

Tryck 
Tryckeri: Stockholms Lito Grafiska 
Upplaga: 15 500 ex

Annonser 
Cecilia Wemgård 0700-97 29 48

Distribution 
Eila.Seel@happy.se, 08-768 38 48 
Täby idrottsungdomar och skolklasser
Varje nytt nummer läggs ut på  
https://taby-villaagare.blogspot.se/  
- där de länkar till information på Internet 
som finns i åtskilliga artiklar då blir 
aktiva/”klickbara”.

Vi välkomnar att VillaInfo sprids vidare. 
Samma gäller enskil da, oavkortade artik-
lar - förutsatt att källan anges.

Företag med rabatter  
och erbjudanden:
Allglas 758 71 70
Autoeliten 756 56 74
Autoexperten 544 73 770
Blomsterlandet –  
Ella Trädgård 792 29 20
Bra Energi - IVT 420 20 350
Bygma 544 96 000
Bygghemma 664 42 21
Danderyds Måleri 768 12 03
Ditec 756 54 20
Däckhandlarna 758 10 10
Elon 544 99 330
Ensta Lås 758 84 56
Eminenta 0771-322 322
Flügger Färg 622 17 90
Green Garden Home 410 20 806
Garageportexperten 10 13 15
Interflora fresh 08 510 110 70
Hagby Trä 510 20 000
Happy Homes 544 44 690
Hemtex 768 17 97
Hyreshuset Maskinuthyrning 643 99 00
HusmanHagberg mäklare 768 31 00
Höganäs Kakelcentrum 077-447 37 50
Jan Jägholm  
Fastighetsmäklare AB 732 50 00
Kajkal 070-732 04 40
Kvicktvätt 758 14 94
Lannebjers Glasmästeri 630 10 45
Mäklarringen i Täby 587 609 15
Moogio 758 12 34
Ramirent 630 85 40
Skandiamäklarna 756 20 15
Svensk  
Fastighetsförmedling 638 05 00
Svenska Termoinstrument 544 445 60
Täby Bad & Värme 630 07 00
Täby Bil- & Båtradio AB 768 00 75
Täby Färg & Tapet 768 37 61
Täby Lås 758 36 00
Täby Mäklarna AB 070-496 23 30
Täby Nyans AB 510 517 20
VUAB 630 30 00

Gå in på www.villashopen.se för att se 
Villaägarnas Riksförbunds alla rabatter 
och erbjudanden för Dig som är medlem. 
Gå även in på vår lokala hemsida  
https://taby-villaagare.blogspot.se/
Visa medlemskort vid köp.
Rabatter och förmåner gäller ej speci-
alerbjudanden, reapriser, nettoprissatta 
varor mm. Reservation för förändringar 
i villkoren.

pms-färger röd 186, blå 2747 
undertexter times new roman fetkursiv 

Typsnitt Times bold italic gemen 
för krets och förening 
höjd = luften mellan logo och linje 
(tumregel: logobredd 70 mm, text 14 pt.) 
(Krets undantagsvis versal om läslighet så kräver) 
Region versal rak fet text 

Fristående används om logon är så liten (<45 mm) 
att text blir oläslig (<9pt). 
Fristående också där flera organisationsdelar 
presenteras tillsammans.

pms 186  

pms 2747  

cmyk 0-91-76-6 

cmyk 100-79-0-9 
Frizon = höjd på V räknat från logons 
yttersta kanter inkl undertext, 
ca 1/6 = 16% av hela bredden 

VillaInfo ges ut av Täbykretsen inom Vil-
laägarnas Riksförbund och distribueras till 
samtliga villor i Täby med fyra nummer 
per år.  Utdelningen sker  huvudsakligen 
med hjälp av idrottsföreningar och skolor. 
Varje nummer är dessutom tillgängligt på 
digital väg genom föreningens hemsida 
https://taby-villaagare.blogspot.se/. Till 
tidningens uppgifter hör att informera om 
föreningens verksamheter och om sådana 
viktiga frågor inom och utom kommunen 
som berör villaägarna i Täby. Vidare 
ingår i tidningens uppgifter att lyfta fram 
vad Täby Villaägareförening gör för sina 
medlemmar. Tidningen ges ut i mars, maj, 
september och december.

VillaInfo  
söker utdelare

Lämpligt uppdrag för föreningar  
och skolklasser.

Utdelning sker 4 gånger per år.
taby.villaagare@gmail.com

mobil 073-7392473

Vill du bli medlem i Täby 
Villaägareförening?
Medlemsavgift 395kr för resten av 
2017. Girera PG 433 41 65-0. Ange 
namn, adress och kod 1161.

Tips, felanmälan  
via nätet !
Täby kommun har gjort det enk-
lare för dig att få service - gör 
dina ärenden dygnet runt!
På Täby kommuns hemsidas (www.
taby.se) första sidas vänsterkant hittar 
du: Mest besökta sidor.
Klicka på e-tjänster och på denna 
sidas vänsterkant hittar du följande:
Hitta direkt
Felanmälan, frågor och synpunkter
Klicka på felanmälan. Därefter kan du 
exempelvis gå in på Frågor och svar 
eller Kontakta oss.

Genom den här e-tjänsten kan 
du uppmärksamma Täby kommun på 
eventuella brister eller fel som finns i 
exempelvis gaturum, parker eller kom-
munalt ägda fastigheter. 


