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Kultur- och Fritidsnämnden
Tyresö Kommun

Biltrafiken genom Uddby gård
Lörd 23 jan ca. kl.12.
Vid promenad på gårdsvägen genom Uddby gård, längs den krokiga vägen till kröken vid
transformatorstationen vid Gimmersta, gällde det att passa sig och gå ute i vägkanten. För
under den korta promenaden passerade ca. 40 bilar, åt båda hållen.
Alltså en strid ström med bilar som passerade på den smala vägen genom den gamla
pittoreska gårdsmiljön och djurhagarna, medan de gående hade svårt att få rum, för att inte
tala om barnvagnarna. Dessutom skulle ju bilarna mötas!! Framme vid p-platsen cirkulerade
många bilar som letade obefintliga platser. I dessa bilar fanns många svettiga och otåliga barn.

Ni måste lösa detta problem!

Det är inte hållbart!

Tillströmningen av besökare till Alby/Uddby ökar eftersom befolkningen både i Tyresö och
Stockholm ökar.
Att utöka de östra parkeringsplatserna på Alby löser inte detta problem. Tvärtom kommer
trafiken att kanske fördubblas. Idén om att göra avgränsad gångbana fungerar inte när man
kommer till husen. Där finns helt enkelt inget utrymme för det. Inte heller tanken på att bygga
ny väg bakom husen genom djurhagarna löser problemet. Dessa lösningar skulle bara öka
biltrafiken och mängden bilar i hjärtat av Alby Naturreservat och vara förödande för de gamla
kulturmarkerna. En ny väg genom hagarna, som består av sank gammal sjöbotten framstår
inte heller som en hållbar lösning.
Varför inte seriöst ta till er detta förslag som vi presenterat flera gånger sedan 2014?
Det finns redan en anlagd väg in i området mot skjutbanan. Marken för parkering är relativt
platt och fast och fordrar begränsade anläggningsarbeten på redan ianspråktagen mark. En
enkel gångstig ner till vägkurvan kan inte heller vara något större problem. Denna nya p-plats
i naturen skulle kanske kunna ta emot 80-100 bilar.
Då kunde gårdsvägen endast tillåtas för rörelsehindrade och transporter, åtminstone på
helgerna.
När man kommer till Alby/Uddby på helgerna så gör man ju det för att promenera och röra
sig i en fin miljö. Då är det ju bara trevligt om promenaden börjar med stigen genom
ekbacken ner till vägkröken och sedan den "bilfria" lilla krokvägen över hagmarken med
djuren, genom allén och de gamla gårdshusen.

Det är ju här natur- och kulturupplevelsen av området börjar!
Här ska man gå – inte åka bil!
Naturskyddsföreningen Tyresö
gm Solveig Dahl
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