
tad ansiktslyftning för Sveriges största köp-
centrum. Den största aktören i projektet,
jämte kommunen, är Rodamco som i dag
äger centrumanläggningen och sitt eget
kontorshus vid Attundafältet.

– Vi ser verkligen fram mot utbyggnaden.
Den kommer att bli ett jättelyft för oss, be-
sökarna och personalen, säger Ulrika Palm,
marknadsansvarig för Täby centrum på
Rodamco.

Ambitionen för Rodamco är, enligt Ulri-
ka Palm, att Täby centrum även i fortsätt-
ningen ska vara störst i Sverige. Men med

tanke på den jätteanläggning som öppnar i
Skärholmen i september 2008 gäller det för
Täby centrum att fortsätta expansionen för
att hänga med. 

Bland annat innebär det att man vill få in
nya unika butiker. 

MED EN UTBYGGNAD enligt liggande förslag
skulle Rodamco få ytterligare 20 000
kvadratmeter att hyra ut, jämfört med da-
gens 58 000.

– Vi har svårt att få in nytt i dag eftersom

Grönskande stadsgator och esplanader ska göra Täby centrum trevligare.

STORA TORGET.
Täbys hjärta ska
pulsera av gatuliv. När
bilarna försvinner ner
under marken tar ett
myllrande torg över.
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Svenska Kraftnät sköter stamnätet för elkraft, som omfattar landets 400 kV och 200 kV 
ledningar med stationer, utlandsförbindelser m. m. Vi har även systemansvaret för el och 
naturgas i Sverige. Vår huvuduppgift är att utveckla stamnätet och elmarknaden för att 
möta samhällets behov av en säker och ekonomisk elförsörjning. Samtidigt ska vi upp-
fylla högt ställda miljökrav. Vi har ca 300 anställda, främst vid huvudkontoret i Vällingby i 
Stockholm. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå samt en kursgård för 
civilpliktiga linjereparatörer i Åsbro utanför Örebro. Vi sysselsätter ytterligare några hundra 
personer på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i landet. Den årliga 
omsättningen är ca 7 miljarder kronor. Svenska Kraftnät har tre dotterbolag och sex intres-
sebolag, av vilka det största är nordiska elbörsen Nord Pool. Mer information finns på vår 
hemsida www.svk.se

Svenska Kraftnät kommer att finnas 
på Skarpängs bibliotek, Ljungmyrs vägen 
20-24 (Skarpängsskolan) under följande 
tider:

•  Måndagar kl. 18–20: fr.o.m. 
  27 nov 2006 t.o.m. 29 jan  
  2007 (ej vecka 52 och vecka 1)
 • Onsdagar kl. 17–18:  
  29 nov och 6 dec 2006

Remisstiden för förstudien avseende 
etappen Hagby–Danderyd förlängs. 
Synpunkter kan lämnas skriftligen 
senast den 8 januari 2007 till Svenska 
Kraftnät, Jan Halvarson, Box 526, 
162 15 Vällingby. 

Svenska Kraftnät har fått regeringens 
uppdrag att utreda utformningen av det 
framtida kraftledningsnätet 70–400 kV 
i Stockholmsregionen. Ett förslag till 
utformning som långsiktigt säkrar regio-
nens elförsörjning har tagits fram. I 
utredningen, som benämns Stockholms 
ström, har ett antal förstärkningsåtgärder 
i stam- och regionnätet behandlats.

Enligt förslaget till regionens framtida 
nätstruktur byggs en 400 kV förbindel-
se från norra Stockholm till Södertörn 
– Citylink. Denna utgör tillsammans 
med befintligt 400 kV nät mellan Fors-
mark, Enköping, Södertälje och Söder-
törn en komplett 400 kV ring runt 
Stockholm.

Välkommen till Skarpängs bibliotek, 
där Svenska Kraftnät svarar på frågor 
om den föreslagna ledningen i tunnel 
under Skarpäng

Vänstra kartan visar förslag till alternativa sträckningar av förbindelsen mellan Hagby 
och Danderyd. Röd heldragen linje: markförlagd kabel eller luftledning. Streckad röd-
vit linje: kabel i tunnel. Kartan till höger visar den föreslagna sträckningen i tunnel 
under Skarpäng.

Den första planerade etappen av 
den nya 400 kV förbindelsen är från 
transformator stationen Hagby i Upp-
lands Väsby kommun till Danderyd. 
I Danderyd uppförs en ny transforma-
torstation där 400 kV transformeras till 
220 kV.

Information om etappen  
Hagby–Danderyd 
Svenska Kraftnät har vid tre tillfällen – 
i Sollentuna, Danderyds och Täby kom-
muner – presenterat den förstudie som 
beskriver bakgrund och förutsättningar 
för att uppföra den nya 400 kV led-
ningen mellan Hagby och Danderyd, 
med delvis luftledning och delvis kabel i 
mark respek tive tunnel. För att ge närbo-
ende och andra intresserade möjlighet att 
ställa ytterligare frågor och få mer infor-
mation om den föreslagna sträckningen 
i bergtunnel under Skarpäng, kommer 
medarbetare från Svenska Kraftnät att 
finnas i Skarpängs bibliotek enligt ovan.

För ytterligare information, ta gärna 
kon takt med Jan Halvarson, 08-739 78 35, 
eller Christer Olsson, 08-739 78 08, på 
Svenska Kraftnät, alternativt e-post: 
stockholmsstrom@svk.se

Mer information om utredningen Stock-
holms ström finns också på Svenska 
Kraftnäts webbsida 
www.svk.se/stockholmsstrom

Stockholms ström

CityLink, planerad ny 
400 kV ledning,
etappen Hagby–Danderyd
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