----- Original Message ----From: Kjell-Åke Henriksson
To: Registrator på Kommunstyrelsen ; kommunstyrelsen@sollentuna.se ; Douglas Lithborn ; Ardenfors
Thomas
Cc: Rolf Hedman ; Per Nylén ; Per Dahlberg ; Lennart Wallin ; Lars Rüdén ; Kjell-Åke Henriksson ;
Karin Elding ; Jan Olsson ; Carin Hedblom ; Birgitta Enberg ; Björn Juhlin
Sent: Tuesday, May 07, 2013 8:02 PM
Subject: Detaljplan Törnskogen 3:6
PEU godkände rubricerad detljplan för att som nästa steg i processen beslutas i KS.
Ett av de vägande argumenten för PEUs godkänande var ett dialogförfarande med de boende som
kommunens tjänstemän
vägt in i rekommendationen för godkänandet.
Vi kontakt med de boende så är det ingen som känner igen detta dialogförfarande.
De boende har själva kontaktat närmare 140 hushåll av vad det var 3 som inte hade några
invändningar
mot detaljplanen.
Ingen av dessa 3 hushåll ligger på Törnbergsvägen eller Törnskogsvägen.
Ett annat argumet som kommit fram från tjänstemännen är att det inte är
tekniskt möjligt att ansluta det detaljpaleklagda området med Gustavsbergsleden.
Detta är fel. DET ÄR TEKNISKT MÖJLIGT.
Vi har även ställt frågan om varför dessa berörad tomter har en storlek om 500 m2 när kommunen
redovisar en minsta yta på 700 m2.
Som ansvariga politiker, och de officiella uttalanden som ni gör i de lokaltidningarna, ansvarar ni för
hela handläggningen i detta ärende men dessvärre utan att påvisa den lyhördhet som framställs
i tidningarna.
Törnskogens Villaägareförening har även påvisat rena sakfel i de av kommunen upprättade
programhandlingarna
men svar har ännu inte erhållits på ställda frågeställningar.
Villaägareföreningenhemställer att rubricerad detaljplan inte antages av KS samt att en dialog med
namnet värt
sker med de boende i närområdet.

Vi hemställer även att detta mail delas ut till samtliga deltagande personer på KSs beslutsmöte samt
att vi under denna veckan erhåller detta mails diarienummer.

Mvh
Kjell-Åke Henriksson
Ordförande
Törnskogens villaägereförening

