
 

 

ÅVA TRIANGELN 

Centerpartiets synpunkter på de inkomna förslagen i arkitekttävlingen 

De fyra förslagen lever nog upp till projektvisionen i större eller mindre grad. När vi nu 
ser resultaten så måste vi vara beredda att kunna frångå projektvisionen i de detaljer 
där resultatet blir något icke önskvärt. Det finns mycket spännande inslag, och många 
bra idéer i förslagen men totalresultaten avseende alla fyra förslagen har stora brister. 
 
De presenterade förslagen visar en alltför kompakt stadsbebyggelse (alltför stora 
likheter med Täby Park och Roslags Näsby) och detta kan inte Centerpartiet se att 
uppdragsbeskrivningen syftade till. 
 
Vi kan inte acceptera att behovet av att finansiera investeringarna genom 
markförsäljning inom just Åva-triangeln ska få styra områdets utformning. Det handlar 
i mångt och mycket om anläggningar som kommunens invånare kan kräva att 
kommunen tillhandahåller genom den kommunala servicen. Om det krävs 
markförsäljning för att genomföra projektet så måste dessa kunna ske på annan plats 
i kommunen. 
 
Området är unikt genom sitt centrala och lättillgängliga läge, och väldigt få kommuner 

har en sådan här chans att skapa något speciellt med fokus på idrott, utbildning och 

kultur. Den möjligheten får vi inte missa genom att bygga ännu en stadsdel med 

tyngdpunkten på bostäder. Bostäder som det dessutom kan ifrågasättas om det finns, 

eller kommer att finnas efterfrågan på. 

Mängden bostäder i förslagen måste radikalt minskas, och ett antal stora huskroppar 

som finns i förslagen måste tas bort för att ge utrymme åt de prioriterade 

verksamheterna. 

Vi kan inte heller se hur Åva-triangeln ska klara 1 000 nya lägenheter rent 

trafikmässigt. Vi vet vilka svårigheter, och kostnader som är förknippade med att ta 

sig över, eller under Roslagsbanan med gator och vägar. Att helt förlita sig på 

Attundavägen som redan i dag är hårt belastad finner vi helt orimligt. 

Bostäder som vi vet efterfrågas är studentlägenheter, och det ser vi gärna att det 

byggs i Åva-triangeln. Tillsammans med ett sedan tidigare diskuterat science center 

med koppling till någon av regionens högskolor/universitet så förstärks då bilden av 

ett campusområde. 

Centerpartiet ser det som en självklarhet att alla hus som byggs i Åva-triangeln ska 

vara energieffektiva hus/passivhus. 

Vi vill prioritera ett naturligt flöde genom området, men också en luftighet. Detta kan 

lösas med större sammanhängande grönstråk, fyllda med olika aktiviteter. Torg och 

gemensamma utrymmen för aktiviteter skapar rörelse och trygghet i området. 



 

 

Kopplingarna till Roslags Näsby och Täby C är viktiga. Centerpartiet ser gärna en 

förlängning av både Biblioteksgången och Esplanaden, samt en ny lösning för en 

koppling till Roslags Näsby. Smarta lösningar för att sammanbinda områdena är 

positivt, men kostnaderna måste först analyseras samt det rent funktionella 

övervägas. 

 
Området bör öppnas upp mer än i de inlämnade förslagen för att ge mer utrymme åt 

just de tre prioriterade verksamheterna idrott, utbildning och kultur, samt ge utrymme 

för större gröna ytor på icke hårdgjord mark. 

I samtliga förslag saknar vi dessutom en utmärkande byggnad som visar på det nya 

området som ett utbildningsområde. Det är vår bestämda uppfattning att de befintliga 

skolor som finns på området ska finnas kvar inom området; Åva, Tibble och Näsbydal. 

Här ser vi också möjligheter att bygga nya skolor och förskolor som möter framtida 

behov från Täby Centrum, Roslags Näsby och Täby Park. 

När det gäller de idrottsanläggningar som i dag finns på området så är det vår 

bestämda uppfattning att  

 En ishall ska finnas centralt i kommunen. Om Tibble ishall försvinner måste ny 

ishall byggas på annan plats, centralt i kommunen med lika god tillgänglighet 

via kollektivtrafik, men vi har svårt att se ett bättre alternativ än Åva-triangeln. 

 En fullvärdig friidrottsanläggning (400m löparbanor och ytor för kastgrenar) 

ska finnas i anslutning till skolorna i Åva-triangeln, för idrottsundervisningen. 

Kommunens friidrottsföreningar är också i stort behov av en förbättrad 

anläggning. Vi förväntar oss också att en inomhushall som kan härbärgera 

friidrott, och andra sommaridrotters vinterträning etableras i området. Täbys 

invånarantal har ökat kraftigt sedan Tibblevallen byggdes, den behöver byggas 

ut snarare än att flyttas bort (det gäller för övrigt många andra befintliga 

anläggningar också). 

 Tibblevallen är i dag den enda gräsplanen för fotboll i kommunen. En plan som 

får mer beröm av gästande lag för sitt gräs än sin vågräta beskaffenhet. Ännu 

en anledning till att kraftigt rusta upp Tibblevallen för att möta moderna krav 

från både friidrott och fotboll. En anläggning som då redan står klar när resten 

av Åva-triangeln byggs upp. 

 Lokaler för inomhusidrotter (till exempel; gymnastik, dans, innebandy, handboll, 

basket, bordtennis, kampsport med mera) ska finnas i området. Tibblehallen 

behöver ersättas, och den lämpligaste platsen är inom Åva-triangeln. 
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