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Till Täby kommun 

sbn@taby.se 

Dnr SBN 2012/355-20 

Synpunkter från Täby Naturskyddsförening (TNF) på förslag till detaljplan för 

Sågtorp 2 m.fl. Dnr SBN 2012/355-20. 

TNF motsätter sig bestämt att området exploateras då det är ett av de sista centralt belägna 

grönområdena. Detaljplanen ska möjliggöra byggnation av 350 - 400 bostäder, lokaler och förskola. 

Det planeras även för ett underjordiskt garage. 

Skogsområdet är ett av få återstående små skogspartier i Täby stadskärna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljplaneområdet utgörs idag av skogsmark som till största delen har höga till påtagliga 

naturvärden enligt den naturvärdesinventering som utförts av Calluna. 

 Praktiskt taget hela området är klassat som att ha högt eller påtagligt naturvärde.  

 Den planerade exploateringen innebär att nästan hela området bebyggs eller asfalteras. 

 Endast en liten tallskog med mycket gamla träd kan sparas som naturpark. 

 Avverkningen av skogsområdet missgynnar även småfåglar och insekter som finns inom eller 
nära området idag.  

 Skogsområdet är en länk i ett starkt hotat ekologiskt spridningssamband genom centrala Täby. 
Försvinner länken upphör en viktig spridningskorridor för djur och växter att fungera. 

För elever i Ytterbyskolan och barn som bor i närheten är naturmarken en tillgång för utevistelse 

med lek, rörelse och avkoppling. Naturen erbjuder andra lekvärden än de anordnade lekplatserna 

och skolgården. Även kringboendes nyttjande utav området påverkas negativt, eftersom ett 

potentiell rekreativt område försvinner och blir otillgängligt. 

TNF anser att det saknas en MKB för området vilket borde ingå i underlaget. 

 

 

Täby den 20 maj 2021 

Styrelsen för Täby Naturskyddsförening 

Mejl: taby@naturskyddsforeningen.se 
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Det är en mycket olämplig plats för bebyggelse med tanke på buller och luftföroreningar då 

planområdet ligger omgivet av starkt trafikerade vägar (E18, Centralvägen och 

Näsbylundsvägen) samt invid en skola (Ytterbyskolan).  

Placeringen strider mot i stort sett samtliga kriterier för bostäder och skolor som anges i 

ÖP2050, tex på sid 48 nedan och vidare på sid 2 i detta dokument. 

ÖP2050 sid 48: Värmeöar riskerar att uppstå i centrala Täby, där det finns få reglerande 

ekosystemtjänster och liten möjlighet till temperaturutjämning under varma sommardagar. I 

samband med planering behöver tillräckliga ytor för vegetation och trädplanteringar bevaras 

eller tillkomma för att bidra till att sänka temperaturen. 
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Axplock ur ÖP20150 
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Hälsofrämjande närhet till naturen 
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Ekosystemtjänster 
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kvalitet, inte minst inom klimatanpassningsarbetet. 
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     -                                                                             

                                                                                         

                                                                                      

             (sid 54). 


