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Ny förskola öppnar i mars
Ullna förskola öppnar den 15 mars på Ritarslingan 20. Det är en fristående förskolan som drivs av
Kunskap i Österåker AB och kommer ha allmän pedagogisk inriktning med profilen hälsa och rörelse. Vid
starten i mars finns det plats för cirka 20 barn. Förskolan kommer flytta över till nybyggda lokaler under
hösten 2017, då det kommer finnas plats för ytterligare 40 barn.
Kommunen planerar också för en tillfällig förskola i området. Beslut kommer att tas under våren.

Till Ullna förskolas webbplats

Första inflyttning i
Hägerneholm till sommaren
Den första inflyttningen till Hägerneholm sker
under sommaren 2017 i den norra delen av
området (byggherrar Reinova och Bäck&Forss, se
karta). De sista inflyttningarna i Hägerneholm är i
nuläget planerade till 2022.
Vid Hägerneholms torg kommer byggherren Slättö
förvaltning att påbörja markarbeten under våren.
Bostäderna beräknas vara klara för inflyttning med
start i slutet av 2018.
Kontorstomten som ligger intill rondellen vid
Arningevägen/Ullnavägen har sålts till Bäck&Forss. Planen är att bygga ett företagshotell på tomten.

Se karta med byggherrar och etapper på taby.se

Belysning och vägar
Det dröjer tyvärr ytterligare ett par veckor innan det finns belysning i parken. En ny nätstation byggs i
parken intill Hägerneholmsvägen och därifrån kommer belysningen kopplas in.
En del av Hägerneholmsvägen (över Hägerneholms torg) kommer vara avstängd fram till 2019, för att
begränsa byggtrafiken genom parken.

Ny cykelväg
Utbyggnaden av ett nytt cykelstråk kommer
påbörjas under 2017. Stråket ska sträcka sig från
Hägerneholms torg i nordväst, längs Mätarslingan
och Måttbandsvägen fram till Linjalvägen
(heldragen linje på karta). Senare - i samband
med byggandet av Arninge resecentrum - kommer
stråket förlängas på andra sidan Linjalvägen, över
Kundvägen och förbi Jaktvillan för att sedan
svänga av mot resecentrum vid E18
(punktstreckad linje).
Kommunen kommer att ta kontakt med berörda

fastighetsägare under våren.

Ullna park – samråd efter sommaren
I Ullna park planerar kommunen för ett stort rekreationsområde som består av Ullnabacken samt området
norr om backen ner mot Ullnasjön. I Ullna park kommer det även att finnas upp emot 300 bostäder samt
en förskola. Planerna för Ullna park kommer ställas ut efter sommaren då du som är intresserad kan
komma och ta del av ett första utkast av detaljplanen.
Innan backen kan börja användas för rekreation (som exempelvis utförsåkning) måste länsstyrelsen
godkänna planen för hur den pågående tippningsverksamheten ska avslutas. När den så kallade
avslutningsplanen beslutats kan backen börja sluttäckas för att sen omvandlas till ett rekreationsområde.

Om Ullna park på taby.se

Bostäder och service
planeras i Arninge centrum
En detaljplan för tre fastigheter längs Kundvägen
håller på att ta form (se karta). De orangefärgade
ytorna markerar möjlig nybyggnation. I
detaljplanen föreslås mer handel (bland annat en
ICA Maxi-butik), men även vård, gym, kontor och
bostäder. I maj kommer detaljplanen att ställas ut
för granskning. Det finns då möjlighet för
myndigheter, berörda och intresserade att ta del
av det bearbetade planförslaget.

Till årsskiftet 2017/18 kan detaljplanen antas och
när planen vunnit laga kraft startar
bygglovsprocesserna för de olika kvarteren.
ICA Maxi-butiken är tänkt att öppna på nyåret
2019.

Mer om detaljplanen på taby.se

Ullna strand
NCC:s radhus i Ullna strand är snart helt klara. Det är den sista etappen i Skogskvarteren som blir
färdigt. Till sommaren beräknas alla vara inflyttade i Skogskvarteren.

Om Ullna strand på taby.se

Hållbar stadsutveckling i Arninge-Ullna
Citylab Action är ett forum för kunskapsdelning inom hållbar stadsutveckling. Under 2017 är nio projekt
från lika många kommuner med och Täby kommun är en av dem. De projekt som väljer att ansluta sig till
Citylab Action utbyter kunskaper och delar erfarenheter kring olika hållbarhetslösningar.
Målet är att Arninge-Ullna ska bli en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stadsdel. Det kan till
exempel handla om att bygga och planera för minskad klimatpåverkan och att underlätta för de boende
och verksamma att göra hållbara val. I Arninge-Ullna ska det vara lätt att göra rätt!

Nyhet på taby.se
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