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Nu är Täby Park-bygget officiellt igångsatt. Lördagen den 17 

mars planterades ett antal gran-och tallskott strax söder om den 

gamla läktarbyggnaden. Det var första spadtaget, eller snarare 

spadtagen, som traditionsenligt togs för de nya kvarteren. 
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När Täby Park-dagen arrangerades var det många intresserade som hittat till Täby 

Park och den gamla läktarbyggnaden där en rad byggbolag visade sina hus som 

små modeller i det framtida Täby Park. 
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Det första spadtaget togs efter ett inledande anförande där kommunens ordförande 

Leif Gripestam, poängterade vilket bidrag Täby ger till Stockholmsregionen när det 

gäller bostäder. 

”Man har sagt maximalt 6000 bostäder, jag säger minst 6000 bostäder i Täby park.” 

Under dagen arrangerandes även rundabordssamtal med Johan Algernon 

byggnadsnämndens ordförande i Täby kommun, Alessandro Ripellino, arkitekt och 

från Täby Park deltog Agneta Wannerström, hållbarhetsansvarig, Magnus Lindén 

planansvarig, Maria Campos Björkquist, marknadschef. 

I samtalet framhölls hållbarheten och den mix av småstad och storstad, stadskvarter 

och grönområden som ett boende i Täby Park innebär. 

Med på Täby Park-dagen var även representanter för Täby Park AB och dess ägare, 

Skanska och JM. Vi frågade dem vad Täby Park kommer att betyda för 

bostadsmarknaden. 

Pär Vennerström, ordförande i Täby Park AB, när Täby Park står klart om några 

decennier vad kommer du att se som det viktigaste i projektet? 

”Jag kommer att vara stolt över att ha varit med och skapat en av Stockholms mest 

attraktiva stadsdelar tillsammans med alla inblandade som har bidragit till detta”, 

säger han. 

Håkan Stenström, vVD Skanska Sverige, hur kommer hållbarhetsfrågan att 

genomlysa Täby Park? 

”Genom att man som boende aktivt tar del i hållbarhetsfrågorna. Skanska bygger 

Svanenmärkt som ger grundförutsättningar för ett hållbart boende.  Vi hoppas och 

tror på en växelverkan där de boende tillsammans med oss fortsätter utveckla 

hållbarhetsarbetet i Täby Park under lång tid framöver.” 

Johan Skoglund, vd JM, hur hanterar man ett så här stort byggprojekt över tid, när 

boende och vardagsliv ska fungera? 

”Det är viktigt och något vi planerar för. Man ser bland annat till att bygga så att de 

första inflyttade får tillgång till grönområden intill boendet, att byggtrafik leds ut en 

annan väg. 
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