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Årsmötet  
- byggprojekt i Täby 

2018-2019
Täbys stadsarkitekt Martin Edfelt talade om byggprojekt i 
Täby 2018-2019 - utmaningar för ett hållbart stadsbyggande. 
Inledningsanförandet hölls av stadsbyggnadsnämndens ord-
förande Johan Algernon, och Magnus Nissar, avdelningen för 
stora projekt, talade om förbättringar för ökad framkomlighet.

Villaägarnas dag 
1-2 september 

2018
Du som är eller blir medlem 
kommer att få ta del av några 
riktigt bra erbjudanden. Håll 
utkik i nästa nummer av Vil-
laInfo och på www.villaagarna.
se/tvaf

Välkomna att fira Villaägar-
nas dag under Byfesten i Rön-
ninge by 1-2 september 2018.

Hållpunkter i talet:
Bakgrund:
Regional utvecklingsplan för Stock-
holm innehåller vision att Stock-
holmsregionen ska vara Europas mest 
attraktiva storstadsregion med f ler 

kärnor där Täby Centrum-Arninge 
är  utpekat som ett tillväxtområde.

Täby ingår i Stockholm nordost 
tillsammans med Danderyd, Österå-
ker, Vallentuna, Vaxholm och Norr-

Byggprojekt  
i Täby 1-3

Ordförandens spalt 2

Vårmötet 3

Svar från politikerna 
inför valdebatten 4-6

Fler frågor inför  
valdebatten 5

Så slipper du inbrott 
i sommar 7

Fakta om Täby: 
Täby är en gammal plats med gamla anor. Platsen Täby har varit bebodd sedan 
bronsåldern och var berömd och omtalad på vikingatiden. Under de 800 år som 
följde därefter var Täby en bondesocken som i början av 1900-talet omfattade 
flera stationssamhällen. Från 1950 utvecklades Täby till en expansiv förortskom-
mun till Stockholm.

Namnet Täby: En "Tä" var en "smal väg mellan gärdesgårdar". Därför kan 
man anta att Täby var en plats med sådana vägar. Namnet Täby finns ristat på 
runstenarna vid Jarlabankes bro, inte långt från Täby kyrka.

Inbjudan till valdebatt 11/6

Valdebatt med Täbys 
politiker

Täby Villaägareförening anordnar en 
valdebatt med Täbys politiker.

Inför debatten har vi frågat parti-
erna i kommunfullmäktige:
l	 Vilka planer de har för planer för 
att öka tryggheten i Täbys bostadsom-
råden
l	 Varför ska boende i småhus i Täby 
ska rösta på deras parti? (Notera 
boende, inte bara ägare.)

l	 Rut och Rot har varit bra för vil-
laägare och byggbranschen, kommer 
ditt parti att föreslå ändringar för Rot 
och Rut?

Läs vad de svarar på sidan 4. Inför 
Valdebatten ställer vi fler frågor till 
partierna bl.a. om hur höga flerfa-
miljshus politikerna tycker att det är ok 
att bygga nära villor, radhus och ked-
jehus, och hur nära är nära för dem.

Villaägarnas 
vårmöte 2018
Från Villaägarnas ABC-
regions vårmöte den 20 – 21 
april på Rånäs Slott.
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Bernt Karlsson.
Ordförande
bernt.s.karlsson@telia.com

Fortsättning från sid 1

tälje.
Staten och kommunerna vill ha ett 
långsiktigt hållbar utveckling för regi-
onen med 100 000 nya invånare och 

50 000 nya arbetsplatser.
I och med Sverigeförhandlingen ska 
Täby kommun bygga över 16 000 

bostäder. De f lesta finns inom Täby 
stadskärna och med det bästa kollek-
tivtrafikläget.

Den fördjupade översiktsplanen 
anger en inriktning så att det också 
blir en bra stad och ett gott stads-
liv som också bidrar till en håll-
bar utveckling i hela kommunen och 
regionen. I och med Sverigeförhand-
lingen ska Täby kommun bygga över 
16 000 bostäder. De flesta finns inom 
Täby stadskärna och med det bästa 
kollektivtrafikläget.

Den fördjupade översiktsplanen 
anger en inriktning så att det också 

blir en bra stad och ett gott stads-
liv som också bidrar till en hållbar 
utveckling i hela kommunen och regi-
onen.

Kommunen vill ha fler passa-
ger över eller under Roslags-
banans Österskärslinje.
I Viggbyholm har man stängt av en väg 
som korsar Roslagsbanan med hänvis-
ning till trafiksäkerheten. Täby Villaä-
gareförening anser att det är en dålig 
planering av Täby Kommun och en 

Hej alla Villaä-
gare.
Vädret i april 
var väldigt kallt, 
men nu i maj har 
sommaren redan 
kommit.

Täby Vil-
laägareförening hade årsmöte 2017-
04-18 i Tibble gymnasiums hörsal. 
Ett mycket intressant anförande från 
inbjudna talare, Johan Algernon, 
Stadsbyggnadsnämndens ordförande, 
Martin Edfelt, Stadsarkitekt, utma-
ningar för ett hållbart stadsbyggande 
och Magnus Nissar, avd. Stora projekt 
om Trafikprojekt.

ABC regionen hade ordförande-
konferens på Rånäs Slott. Vi diskute-
rade och hade grupparbeten om att 
utveckla ytterligare nyttan med att vara 
medlem i Villaägarna bland annat och 
om ur Villaägarnas Riksförbund skall 
kunna utvecklas i framtiden. 

Vi stödjer Grannsamverkan och 
grannsamverkanbilen. Det ser vi som 
en viktig del av vårt arbete att försöka 
hindra inbrott i våra hem. 

Den 11 juni kommer vi att hålla en 
Valdebatt med Täbys Politiker, inför 
valet Viktiga frågor för oss villaägare 
och Täbybor. Plats Grindtorpskyrkan 
kl 19.00 alla är välkomna och få möj-
lighet att ställa frågor.
I år firar vi Villaägarnas dag 1-2 sep-
tember 2018 under Byfesten i Rön-
ninge by, välkomna.

Villaägarna i Täby bevakar kom-
munen i frågor som berör oss i en 
lång rad frågor såsom planfrågor, tra-
fikplaneringen och andra frågor som 
direkt eller indirekt påverkar oss.

Välkomna som medlemmar i Vil-
laägarna, ni som inte hunnit bli det 
än och ni som inte förlängt medlem-
skapet ännu, gör det, det lönar sig 
verkligen, årsavgiften för nya med-
lemmar är endast 395kr till och med 
sista december 2018. Anmäl er nu på 
www.villaagarna.se.
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Fortsättning från sid 1

Vårmötet
dålig dialog med de boende i Viggby-
holm. En tunnel under Roslagsbanan 
eller bro över skulle ha planerats från 
början. Nu innebär den en omväg på 
3 km för de barn som bor i skolan på 
andra sidan Roslagsbanan. Villaägar-
na undrar om kommunen räknat på 

utsläppsmål och annan miljöpåverkan.
Som en “kompensation” planerar 

kommunen att bredda cirkulations-
platsen vid Bergtorpsvägen/Stora 
Marknadsvägen.

Och man justerar övergångsstäl-
len och placering av busshållplatser.

Kommunen har gjort trafikmät-
ningar och sedan genomfört simule-
ringar, bl.a. på  Täbyvägen öster om 
Skarpäng. Här visar simuleringen att 
det kommer bli körer norr om Täby-
vägen/Enhagsslingan år 2025. Täby 

Villaägareförening undrar hur rea-
listiska kommunens simuleringar är. 
Kön har gått förbi nämnda korsning i 
ett par års tid under morgonrusning-
en. Vad tänker kommunen göra för 
att öka framkomligheten?

Kommunen har en dialog med 

Danderyds kommun som har trafikljus 
och busshållplatser som inte möjliggör 
passage för bilar. Kommunen utreder 
också en ny utformning av Rösjösvä-
gen/Ljungmyrsvägen där många åker 
bil för att lämna och hämta vid skolor. 

Trafikplats Roslags-Näsby
I början av april revs den gamla bron 
över E18, som var avstängd.

I augusti 2018 kommer norra bro-
halvan att gjutas och i 31 oktober 
kommer bron att invigas.

Rivnigen av bron orsakade timslånga köer på E18. (Bilder från Täby Kommun)

Mötet hölls på Rånäs slott i strålande 
solsken. Många hade slutit upp och 
som så ofta vid dessa sammankomster 
var diskussionerna mycket tänkvärda.

Mötet kretsade i huvudsak kring 
två punkter; organisationsförändring-
ar och det kommande valet.

Ett förslag till ny organisation pre-
senterades av riksförbundet genom 
Gunnar Jansson och Olle Christens-
son. Förslaget går i korthet ut på att 
regionstyrelserna ersätts med länsvisa 
representanter för lokalföreningarna 
upp till riksnivå. Man räknar med att 
det färdiga förslaget ska behandlas på 
kongressen i maj 2019.

Inför valet hade mötesdeltagarna 
att identifiera vilka de stora frågor-
na blir och huruvida dessa inverkar 
på Villaägarna. På riksplanet kunde 
inte mer än en möjlig indirekt inver-
kan skönjas, de stora frågorna där 
antogs nämligen handla om invand-
ring, integration, ekonomi, säkerhet, 
lag och ordning. Däremot kunde det 
på kommunal nivå på många håll i 
ABC-regionen antas att frågor som 
bostadsbrist och –byggande samt 
infrastruktur kommer att spela en 
framskjuten roll.

Patrik Ernby

Villaägarnas VD Gunnar Jansson 
planer för framtiden.

Se film hur det ser ut när man skjutsar till skolan: Youtube, 
https://www.taby.se/forskola-och-skola/forskola-och-familjedaghem/forsakring/
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Centern
Annica Nordgren
Fråga 1
l	 Utveckla otrygga miljöer till mer 
”levande”: bättre belysning, ta bort 
buskage, skapa
parker/grönområden med lekplatser, 
grillplatser, odlingsmöjligheter, ute-
gym mm.
l	 Måla gångtunnlar ljusa, ha buti-
ker, caféer och andra verksamheter 
i bottenplan för ett levande gatu-
liv. Innergårdar ska ge trygghet och 
gemenskap
l	 Arbeta förebyggande för ett tryggt 
Täby genom utökat samarbete med 
fältassistenter, fritidsgårdar, närva-
rande polis, ordningsvakter och frivil-
liga organisationer.

Fråga 2
l	 Centerpartiet vill behålla karaktä-
ren med staden på landet och varie-
rad bebyggelse med närhettill natur 
och rekreation. Vi ska bygga i områ-
den nära kollektivtrafik och gärna 
på redan ianspråktagen mark. Det är 
också viktigt att ha levande kommun-
delar med service.
l	 Vi vill ha fastighetsnära avfalls-
hantering.
l	 Vi vill ha fortsatt slopad fastighets-
skatt och begränsa ”f lyttskatt”
l	 Det ska finnas möjlighet för den 
som vill att bo kvar i sin bostad även 
på äldre dagar och erhålla hemtjänst. 
Centerpartiet vill införa möjlighet till 
personer över 85 år rätt till hemtjänst 
utan behovsprövning.
 
Fråga 3
Fler tjänster i RUT-avdraget och vi 
vill tredubbla taket till 75.000 kr/år 
samt bredda RUT ytterligare för dem 

över 70 år. Vi vill införa ett Grönt 
avdrag som ersätter miljöstödet, och 
görs direkt på fakturan som ROT, och 
gälla bl a installation av solceller, sol-
värme och laddboxar för elbilar.

Annica Nordgren
Gruppledare/kommunalråd
Centerpartiet i Täby

Moderaterna
Erik Andersson
Fråga 1
Moderaterna arbetar för f ler poliser 
till Täby och säger nej till en eventuell 
f lytt av polisstationen från Täby. Vi vill 
förhindra bostadsinbrott genom ökad, 
kommunalt finansierad, väktarronde-
ring och en intensivare grannsamver-
kan. Bra och fungerande grannsam-
verkan är den åtgärd som ger mest 
effekt för att förhindra bostadsinbrott. 
Utöver det vill vi skärpa straffen och 
göra det lättare att utvisa brottslingar 
samt ge tullen i uppdrag att stoppa 
stöldgods vid gränsen.

Fråga 2 
l	 Moderaterna värnar och slår vakt 
om äganderätten.
l	 Vi säger nej till införande av en 
ny fastighetsskatt och arbetar för att 
sophämtning, vatten och avlopp ska 
skötas effektivt och till låga avgifter.
l	 Vi vill underlätta för småhusägare 
att kunna göra rätt för sig genom att 
göra det enkelt att lämna trädgårds-
avfall, tidningar, matavfall och farligt 
avfall.
l	 Det ska vara nära till bra närser-
vice, god kollektivtrafik, parker och 
större naturområden.
l	 Vi vill bevara halva Täby grönt 
och värnar våra villaområden.

l	 Utbyggnaden av bostäder koncen-
treras till den centrala delen av kom-
munen.
l	 Utveckla de olika kommundels-
centrumen för ökad närservice. 

Fråga 3
Moderaterna vill tredubbla RUTav-
draget till 75 000 kr. Vi bredda RUT 
med f ler nya tjänster och införa en 
ännu bredare avdragsrätt för personer 
över 70 år. Höjd avdragsrätt för tjäns-
ter för personer över 80 år. Rotavdra-
get ska behållas.

Erik Andersson (M)
Riksdagsledamot, Stockholms län

Liberalerna
Joel Furvik
Fråga 1
Fler poliser som utredar och kla-
rar upp inbrott. Kommunen behöver 
genomföra olika åtgärder för att öka 
tryggheten i bostadsområdena. Från 
2018 anlitar kommunen bilburen ron-
dering med väktare i särskilt utsatta 
villaområden under perioder då det 
begås många inbrott. Vi vill utöka 
ronderingen.

Grannsamverkan och -bilen är 
viktiga för tryggheten och vi vill fort-
sätta ha en god dialog med dessa. Vi 
kan tänka oss att överväga kameraö-
vervakning i särskilt utsatta områden.

Fråga 2
När Täby växer slår vi liberaler vakt 
om alla de värden som gör Täby till 
en attraktiv kommun. Det ska vara 
trivsamt i Täby. Vi värnar grönom-
råden och rekreationsytor och säger 
nej till onödigt stora exploateringar 

Kan du snabbt och kortfattat svara på dessa frågor svar önskas till den 4/5 för vi tänkte pu-
blicera i Villainfo.
1. Vilka planer har ni för att öka tryggheten i Täbys bostadsområden?
2. Varför ska boende i småhus i Täby rösta på ditt parti? (Notera boende, inte bara ägare)?
3. Rut och Rot har varit bra för villaägarna, kommer ni att föreslå ändringar på Rot och Rut?

Svar från politikern inför valdebatten 11 juni
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i villaområden med mycket grönom-
råden.

Samtidigt som vi bygger nytt vär-
nar vi och vill bevara kulturhistoriskt 
intressanta byggnader.

Vi har drivit framkomlighetsfrå-
gan hårt det senaste året. Nu vidtas 
åtgärder för bättre framkomlighet i 
Täby. Mer åtgärder måste till. Vi 
menar: framkomlighet först – bygg-
planer sen.

Fråga 3
Vi vill att Rut-avdraget ska tredubblas 
och att också omfatta tvätteritjänster, 
inombohagsf lytt, hämtning och läm-
ning av återvinning och avfall, plan-
teringsarbete samt trygghetstjänster.

Liberalerna vill också att sub-
ventionsgraden för dessa tjänster ska 
höjas för dem som är äldre och fyllt 80 
år, från 50 till 60 procent.

Svar från politikern inför valdebatten 11 juni

Kristdemokraterna 
Tobias Karlström
Fråga 1
Vi vill öka tryggheten genom f lera 
åtgärder t.ex. kameraövervakning, 
utöka antalet poliser kraftigt och dedi-
kera ett stor del av dessa till varje kom-
mun. Vi vill stärka upp med patrulle-
rande ordningsvakter som koordine-
ras av polisen bl a i inbrottsdrabbade 
bostadsområden, och vi vill förbättra 
belysningen vid promenadstråk, samt 
göra en digital trygghetsvandring där 
du får vara med och identifiera de 
områden i Täby  som kan uppfattas 
som otrygga.

Fråga 2
l	 Här i Täby ska varje medborgare 
kunna ”leva livet, hela livet” i en trygg 
och snygg kommun.
l	 Täby ska bara växa om trafiken 
klarar det, varje ny utbyggnadsfas ska 
bara startas om trafiken tillåter
l	 Mindre barngrupper i förskolan 
och f ler vuxna i skolan
l	 Förstatliga sjukhusvården, låt 

kommunerna ta över ansvaret för pri-
märvården
l	 Kommunala poliser, ordningsvak-
ter och kameraövervakning för ökad 
trygghet
l	 Fler bostäder för äldre och kortare 
handläggningstid för biståndsbedöm-
ning
l	 Avskaffa arbetsförmedlingen – 
inför integrationsplikt
 
Fråga 3
Avdragen har minskat svartarbete 
och skapat nya arbetstillfällen. S/
MP-regeringen har begränsat avdra-
gen vilket Kristdemokraterna motsatt 
sig. Vi vill höja avdragstaket till 75 
000 och bredda RUT att gälla t.ex. 
f lyttjänster, matlagning i hemmet, 
tvätteritjänster utanför hemmet, till-
syn av hem vid resa eller frånvaro och 
IT-tjänster i hemmet (RIT).

Socialdemokraterna
Annica Gryhed
Fråga 1
För oss Socialdemokrater är det cen-
tralt med ett tryggt och jämlikt sam-
hälle för alla. Det är genom att  mins-
ka klyftorna, öka delaktigheten och 
stärka polisens brottsbekämpning som 
vi kan öka tryggheten. Därför vill 
vi tillsätta ytterligare 2000 poliser 
i Stockholmsregionen, lokalt i Täby 
stärka det förebyggande arbetet mot 
narkotika och droger, anställa f ler 
fältassistenter som arbetar mot våra 
unga. Det är också viktigt att arbeta 
trygghetsskapande i våra offentliga 
miljöer/parker och längs gångvägar 
med belysning och utformning.
 
Fråga 2
Vi vill se ett Täby med blandade 
upplåtelseformer bland boenden, här 
ska finnas en god blandning mella 
villor, rad- och kedjehus, trygghets-
boenden för äldre,  bostadsrätter och 
hyresrätter. Vi vill även bygga sär-
skilda ungdomsbostäder med hyres-
rätter. Med mer fungerande bland-

ning av bostäder i Täby kommer 
det vara lättare att finna passande 
boenden för olika livssituationer. Det 
gynnar alla.
 Fråga 3
Socialdemokraterna planerar inte att 
föreslå förändringar inom Rut och Rot.

Sverigedemokraterna
Thore Wiberg
Fråga 1
För att bekämpa den fortsatt växande 
otryggheten och senaste årens rekord-
ökning av antalet inbrott vill vi införa 
ordningsvakter med utökade befogen-
heter samt kameraövervakning för att 
avskräcka från att begå inbrott, öka 
tryggheten och kartlägga de krimi-
nella så att brott kan beivras. Vi vill 
även förbjuda tiggeriet som för med 
sig organiserad brottslighet.

Fråga 2
Sverigedemokraterna är det enda par-
tiet i kommunen som på allvar arbetar 
för att stoppa den hejdlösa utbyggna-
den och förtätningen med höga f lerfa-
miljshus. Vi är även det enda partiet i 
kommunen som på riktigt vill under-
lätta framkomligheten för bilisterna 
då vi tror att de f lesta som bor i små-
hus åker bil och vill fortsätta att göra 
det. Om utbyggnadsplanen genom-
förs kommer Täby tappa mycket av 
sin karaktär av villasamhälle med allt 
det positiva det innebär och istället 
bli en storstad på landet med stora 
problem som trafikinfarkt och risk 
för hög brottslighet. Vi anser att en 
utbyggnad kan ske i långsam takt och 
då även med småhus och med förut-
sättningen att vägnät och kommuni-
kationer byggs ut i motsvarande grad. 

Fråga 3
Vi vill återställa maxbeloppet för Rut 
till 50 tkr och avdragsdelen för Rot till 
50 %. Vi vill också expandera Rot så 
att rotavdraget även gäller för kultur-
historiska byggmiljöer.
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	 FRÅGOR	TILL	POLITIKERNA	 SKYDDA	DIG	MOT	INBROTT

Täby Villaägareförening har ställt fler frågor till politikern 
inför valdebatten och kommer att välja vilka som vi hinner 
ta upp då. Svar på alla frågor kommer i VillaInfo nr 3 som 
kommer ut i andra halvan av augusti. Läs det numret och 
tidigare nummer på http://villaagarna.se/tvaf

Fler frågor som vi ställt 
till politikerna inför 
valdebatten

Vilka frågor tycker du att vi 
ska ställa under Valdebatten 
11/6?
De här frågorna har vi ställt 
till politikerna.

Täby Villaägareförening har jämfört 
skolpengen för grundskolan åk 1-9 i 
genomsnitt år 2017 och ser att Täby 
har lägst skolpeng av några grann-
kommuner inkl Stockholm.

Varför har ditt parti inte sett till 
att indexreglerar skolpengen så att 
Täby ligger i topp jämfört med grann-
kommunerna?

En låg skolpeng gör att det är färre 
personal på skolan och att duktiga 
lärare söker sig till kommuner med 
högre skolpeng då det är färre elever 
i klasserna och som lärare får man 
bättre betalt.

Skolpengen är det belopp som en 
skola får per elev och läsår.

Skolpeng i kr/år 2017 i genomsnitt 
årskurs 1-9:

Täby 75.100
Vallentuna 79.076
Vaxholm 79.360
Österåker 80.273
Danderyd 87.997
Norrtälje 90.658
Stockholm 94.788

Täby Villaägareförening märker 
att kommunen planerar att bygga 
flerfamiljs- och kontorshus alltför 
nära villor och radhus, det händer 
minst någon gång per mandatperiod. 
Senaste exemplet som upprört många 
är byggplanerna kring Enhagsvägen 
och ner mot Täby Centrum.

Vad gör ditt parti för att reglera 

hur nära villor och radhus kommunen 
kommer att bygga flervåningshus med 
bostäder, kontor och skolor? Hur högt 
och hur nära villor och radhus  anser 
ditt parti att det är lämpligt att bygga?

Alla partier vill minska barriä-
rerna i Täby, dvs hur man kan ta sig 
fram över under och E18, Roslags-
banan och andra hårt belastade tra-
fikstråk.

Miljöpartiet
Eva Pethrus
Fråga 1
Ge Täbys föreningsliv resurser för att 
via deras verksamhet möta barn och 
ungdomar med aktiviteter där de lär 
sig regler och normer i samhället.

Fritidsgårdar i varje kommundel i 
direkt anslutning till skoldagens slut. 
Vi behöver även ha ljussättning på 
våra gång- och cykelvägar.

Fråga 2
Alla ska ha nära till en stadspark, 
lekpark och ett grönområde där du 
kan andas frisk luft och hämta kraft. 
Ju f ler täbybor som kan välja miljö-
vänliga transportmedel desto bättre 
för hälsan, klimatet och för de som 
måste ta bilen. Därför fortsätter vi 
satsa på bättre kollektivtrafik och f ler 
cykelvägar.

Bostäder ska byggas nära kollek-
tivtrafik i den takt infrastrukturen 
klarar. Vi vill behålla stora grönom-
råden och säkra långsiktiga intäkter 
från våra fastigheter. Stora marka-
realer och många fastigheter har sålts 
ut under den senaste tioårsperioden. 
Miljöpartiet vill att mark och fastig-
heter som tillhör täbyborna ska fort-
sätta ägas av täbyborna. Våra sjöar är 
guld. De ska hållas friska, göras mer 
tillgängliga och nya badplatser ska 
anläggas.

Fråga 3
Rut och Rot görs om till ett “grönt 
skatteavdrag” som gäller köksreno-
vering, personlig tränare, städtjänst 
mm, för 50 000 kr. Det skapar många 
nya jobb särskilt i branscher där 
många utrikesfödda arbetar.

Enligt Almega så visar att går att 
dubbla sysselsatta från 25 000 till 50 
000 redan till år 2020 med denna 
typ av reform.Ge Täbys förenings-
liv ökade resurser för att via deras 
verksamhet möta våra barn och 
ungdomar med aktiviteter där ung-
domarna lär sig regler och normer 
i samhället. Fritidsgårdar i varje 
kommundel i direkt anslutning till 
skoldagens slut.

Vad gör ditt parti åt järnvägsöver-
gången som försvann i Viggbyholm, 
inklusive miljöpåverkan för de flera 
extra kilometrar föräldrar skjutsar till 
och från skolor och aktiviteter varje 
dag?

Tjänstemän från Täby kommun 
hänvisar till trafiksäkerhet vid järn-
vägsövergången, och att man plane-
rar att bredda påfarter till cirkula-
tionsplatsen vid Bergtorpsvägen.

Täby Villaägareförening anser att 
beslutet går helt emot vad alla par-
tier pratar om och det räcker inte att 
bredda några påfarter till en cirkula-
tionsplats. Bygg en tunnel under eller 
bra över Roslagsbana, eller inför en 
säker övergång. Det finns på många 
platser i landet.

Järnvägsövergången som försvann.
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	 FRÅGOR	TILL	POLITIKERNA	 SKYDDA	DIG	MOT	INBROTT

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. 

Så slipper du inbrott i sommar
Du minskar risken att drabbas av inbrott om du och dina 
grannar har Grannsamverkan. Internationell forskning 
visar det.

Har du inte Grannsamverkan kan du 
och dina grannar starta det - kontakta 
polisen eller prata med dem som kör 
Grannsamverkanbilen.
l	 Lämna inga värdeföremål synliga 
även om huset ät tomt i 5 minuter
l	 Lämna inga värdeföremål 
hemma när du är bortrest
l	 Det samma gäller landstället - 
många har verktyg, maskiner mm 
både hemma och på landet. Det vet 
tjuven!
l	 Köp Märk-DNA och topsa alla 
dina värdeföremål. Bäst pris får de 
som är medlem i Villaägarna. Logga 
in på www.villaagarna.se och sök på 
märkdna. Det kan finnas f lera olika 
erbjudanden från de tre företag/pro-
dukter som polisen samarbetar med: 
SmartWater, Smart DNA och Select-
DNA.

Lås dörrar och fönster när du är 
på andra sidan huset, varje år sker 
många stölder från handväskor och 
plånböcker som blir kvar i hallen vid 
student- och skolavalsutningar, barn-
kalas, grillfester och middagar. Det är 
väl inte din bil tjuven åker iväg med?

Polisen hjälper gärna till i mån 
av tid att i grupp vandra igenom ditt 
grannområde och föreslå enkla åtgär-

der som du och dina grannar kan 
genomföra för att minska risken för 
inbrott.

Några enkla byggprojekt 
som håller tjuven borta med 
tanke på 80-85%:
l	 Montera fönsterlås på alla öpp-
ningsbara fönster på alla våningar
l	 Skruva fast fönsterkassetterna på 
alla fasta fönster på alla våningar
l	 Sätt brytskyddslister på altandör-
ren, köp på byggvarhus eller hos lås-
smed
l	 Gör en kontaktlista med mail och 
mobilnummer till alla grannar och 
bestäm när hur ni ska höra av er till 
varandra.
l	 Tummen mitt i handen? Anlita 
en låssmed! Se sista sidan i VillaInfo 
för medlemsrabatter. 

Sommartillsyn är enkelt - alla som 

är hemma tar en promenad på fm 
och em och går in på bortresta gran-
nars tomt. Kontrollera att alla föns-
ter och dörrar är stängda och hela. 
Uppmärksamma om det rör sig per-
soner och bilar som inte verkar höra 
hemma i ert område, visa att de har 

setts. Ring gärna polisen på 114 14 
om något verkar misstänkt! Prome-
naderna kombineras med fördel med 
motionsrundan eller när man rastar 
hunden.

Läs mer om Grannsamverkan på:
http://www.villaagarna.se/Tips-artiklar/I-mitt-kvarter/Grannar-som-haller-
koll-skrammer-bort-tjuvarna/
http://www.villaagarna.se/Lokalt/ABC/Grannsamverkan/
www.bra.se/bra/forebygga-brott/grannsamverkan.html
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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
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

Tryck 
Tryckeri: Stockholms Lito Grafiska 
Upplaga: 16 000 ex

Annonser 
Maila styrelsen@taby-villaagare.se

Distribution 
På hemsidan, samt i din brevlåda med 
hjälp av Täby FC, F06 Skarpäng. 
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

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. 
Visa medlemskort vid köp.

Rabatter och förmåner gäller ej 
specialerbjudanden, reapriser, netto-
prissatta 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 
villaagarna.se/tvaf. Till tidningens upp-
gifter hör att informera om föreningens 
verksamheter och om sådana viktiga frå-
gor inom och utom kommunen som berör 
villaägarna i Täby. Vidare ingår i tidning-
ens uppgifter att lyfta fram vad Täby Vil-
laägareförening gör för sina medlemmar. 
Tidningen ges ut i mars, maj, augusti och 
november.

VillaInfo  
söker utdelare

Lämpligt uppdrag för föreningar  
och skolklasser.

Utdelning sker 4 gånger per år.
styrelsen@taby-villaagare.se

Vill du bli medlem i Täby 
Villaägareförening?
Medlemsavgift 395 kr för resten av 
2018. 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. 


