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Täby kommun 
Stadsbyggnadsnämnden/sbn@taby.se 
183 80 Täby 
 
 
 

Synpunkter från Täby Naturskyddsförening (TNF) avseende förslag till detaljplan 
för Näsby slott, fastigheterna Näsbypark 57:1 mfl, Dnr SBN 2015/220-20. 

 
Vid besök i samrådslokalen i Näsby slott i december 2016 tog några av oss från TNF upp våra 
samrådsfrågor och synpunkter. Nu vill vi även framföra dem på detta sätt. 
 
1. Vad planerar kommunen för ängarna öster om Carl Robert Lamms väg och för den 
strandnära marken som övergår till kommunägd park- och naturmark? 
- TNFs förslag: Iordningställ ängarna öster om Carl Roberts Lamms väg som en fortsättning av 
Centralparken med en kvalitetsnivå liknande den för Centralparken, gärna med varierande 
växt och brynzoner, mm. 
- Vad planeras för: 
                        - den f.d. skjutbanan med dess spännande vallar och grus- /sandytor 
                        - den för rådjur och harar lugna och skyddade platsen straxt SO om skjutbanan 
                        - att bevara näktergalsmarkerna intill Näsbyviken?  
- Hur är det planerat för enkel och tydlig access från nuvarande Centralparken till slottets park 
och Näsbyvikens stränder? 
 
2. Förnybar solenergi till Näsby slottsområdet 
Hur planeras den förnybara solenergin att tas till vara i detta utbyggnadsprojekt? Via taken? 
 
3. Biltrafik och parkering 
- Var inom planområdet kommer biltrafik att vara tillåten? 
- Kommer biltrafik in till /från Slottsvägens slut (intill Utsiktsvägen) att bli tillåten? 
- Kommer biltrafik in till /från nya Trädgårdscaféet att bli tillåten, eller till Daghemmet? 
- Vilken typ av fordon kommer att var tillåtna på den nya Carl Robers Lamms väg vilken nu 
endast är för promenad och cykel? 
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4. Parkeringsplatser 
- Hur många parkeringsplatser planeras att finnas för de som vill träna vid välbesökta 
Friskis&Svettis? Nämnda 40 st verkar vara alldeles för få! Hur många p-plaster har enl. gjord 
utredning behövts under 2016? 
- Hur kommer tillgången på p-platser vid tåget (station Näsby Allé) att förändras inom 3 år? 
Var kan en nödvändig utökning bäst anläggas? Redan situationen idag visar att det är det för 
få p-platser.  
- Var kommer parkeringsplatser för bilburna besökare till Trädgårdscaféet att anläggas? 
 

Täby den 10 januari 2017 
Styrelsen för Täby Naturskyddsförening genom 
 
 
Einar Fries 
Ledamot i styrelsen 
 
Kontaktuppgifter: 
Adress: Täby Naturskyddsförening, c/o Einar Fries  Tornvägen 8, 183 52 TÄBY  Tel: 756 94 44 
E-mail: einar.fries@gmail.com 
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