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Carl-Gustaf Ekberg, 83 år i mars, är en produktiv och framgångsrik
skulptör såväl i Sverige som i utlandet: "2000-talets Milles", enligt
Täby Allehanda. På fotot ses han i snöväder framför Näsby Slotts
stallbyggnad, där han har sin ateljé. Stallet är från 1665 och därmed
en av Täbys äldsta byggnader. Carl-Gustaf Ekberg skapar skulpturer för bland annat Centralparken i Täby. Sidorna 4–5 och 7.
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Centralparken ska
rustas upp och få
fler skulpturer av
Carl-Gustaf Ekberg
Centralparken är redan idag
en attraktiv och omtyckt
park och ska nu utvecklas
till att bli en riktig "stadspark" med ett högt rekreaktivt värde och ett varierat
utbud av innehåll och aktiviteter.
Därför kommer parken att rustas
upp under år 2013, enligt kommunens hemsida www.taby.se.
I och med parkupprustningen
kommer de två traditionella lekplatserna att byggas om och kompletteras. Parkens planteringar
kommer att ses över liksom gångvägar, entréer och aktivitetsytor
(tennisplan, bollplan m m).
Möbler och utrustning kommer att
bytas ut och kompletteras för att
motsvara dagens krav på tillgänglighet. Ny belysning ska förbättra
tryggheten och bidra till en trivsammare park.
För att få en ökad klarhet i parkens
styrkor och brister har en medborgardialog genomförts med kommunens invånare, närboende, närliggande skolor och förskolor för att ta
del av tankar kring parkens framtid.
Centralparken anlades 1963 och
är idag en av Täbys finaste parker.
Centralvägen delar parken i en
norra och en södra del, vilka möts
under vägen genom en gång- och
cykelviadukt.
Till sin utformning är Centralparken
en tidstypisk 1960-talspark med
vidsträckta kortklippta gräsytor,
buskage och träddungar. Det är ett
stort och öppet landskapsrum med
långa och breda siktstråk.

Parken beskrivs ha en öppen och
välkomnande stämning. Tack vare
Centralparkens storlek finns det
plats för många aktiviteter samtidigt utan att man stör varandra.
I Centralparken finns ett allmänt
bad (Norskogsbadet), tennisplan,
bouleplan, bollplaner, lekplatser
och blomsterrabatter.
I den norra delen av parken ligger
Fantasibacken, ett förädlat skogsparti med barrväxter och rhododendronbuskage.
Genom parken håller även ett
skulpturstråk med skulpturer av
Carl-Gustaf Ekberg på att anläggas. De sista skulpturerna kommer
att placeras ut under våren 2013.
Det finns två lekplatser, en i varje
parkdel. Intill den södra lekplatsen
finns även en trafiklekplats.
Syftet är att ge barn och ungdomar en möjlighet att lära sig trafikkunskap i en skyddad och stimulerande miljö.
Trafiklekplatsen anlades på 1960talet men gjordes om år 2007. Den
uppges vara en mycket populär
lekplats.
Vägarna, trafikskyltarna och linjemarkeringarna är utförda i halvskala. De bredaste asfaltvägarna
ska föreställa 6 meter breda dubbelriktade bilvägar.
Det finns också dubbelriktade
smala villagator och en ännu smalare dubbelriktad cykelslinga.
Olika typer av stadsrum i miniatyr
har gestaltats med hjälp av varierat
växtmaterial och markbeläggning.
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Även Näsa äng
ska rustas upp
På dagordningen för Stadsbyggnadsnämndens sammanträde på tisdagskvällen den
19 februari står ett PM om "Utveckling av Näsa äng".
Näsa äng ligger vid Stora Värtans
strand i Näsbypark och har utsikt
över vattnet och Bastuholmen.
Lekplatsen och parken i Näsa äng
behöver rustas upp, enligt promemorian. På sommaren är Näsa äng
en välbesökt badplats med sandstrand. På vintern förekommer
skridskoåkning.
Parken är även en del av ett välanvänt sammanhängande promenadstråk längs Stora Värtans stränder.
Under sommaren finns en toalett
i Näsa äng. Även en glasskiosk,
belägen vid de näraliggande tennisbanorna, är tillgänglig under sommaren.
Ett förslag till utveckling av parken
och lekplatsen har gjorts utifrån
medborgardialoger och tidigare
utredningar.
I parken föreslås en grillplats, fler
parkbänkar, bättre gångvägar samt
planteringar och belysning.
I lekplatsen föreslås gummiasfalt,
nya lekredskap och en motorikbana,
som delvis belyses underifrån.

