From: Tjeder Mattias
Sent: Monday, February 18, 2013 12:01 PM
To: 'Rolf Hedman' ; Rousta Niklas
Cc: anna Grimvall ; Ann-Charlotte Bergman ; carina hedblom ; Ewa Hellström-boström ; Olof Hjelm ;
stig ericsson ; sture pettersson ; Berit Forsberg ; Larsson Thorwald ; Birgitta Enberg ; Björn Juhlin ;
Elisabeth Asplund ; Jan olsson ; kari haponen ; karin elding ; Kjell-Åke Henriksson ; Lennart Wallin ;
Per Nylén
Subject: SV: Åtgärd behövs. trafikfara !!

Hej Rolf!
Trafikfara 1
Detta ska åtgärdas.
Trafikfara 2
En vänd plats skylt med stoppförbud ska beställas och bytas ut mot den som finns idag.
p-skylt Trestegsvägen ska komma upp denna vecka.
Mattias Tjeder
Projektledare gata

Trafik- och fastighetskontoret
Sollentuna kommun

___________________________________________
Tfn direkt 08-579 211 58
Tfn vxl 08-579 210 00
Besök Turebergstorg 1
Post 191 86 Sollentuna
e-post mattias.tjeder@sollentuna.se
www.sollentuna.se

Från: Rolf Hedman [mailto:rolf-hedman@telia.com]
Skickat: den 17 februari 2013 19:33
Till: Tjeder Mattias; Rousta Niklas
Kopia: torwald larsson; anna Grimvall; Ann-Charlotte Bergman; carina hedblom; Ewa Hellströmboström; Olof Hjelm; stig ericsson; sture pettersson; Berit Forsberg; Birgitta Enberg; Björn Juhlin;
Elisabeth Asplund; Jan olsson; kari haponen; karin elding; Kjell-Åke Henriksson; Lennart Wallin; Per
Nylén; rolf hedman
Ämne: Åtgärd behövs. trafikfara !!

hej Mattias och Nicklas
Dessa två punkter kan åtgärdas snabbt och billigt
Trafikfara 1
En 2 meter hög pollare har sats upp på nedre delen av Båtsmansvägen. Pollaren saknar tydlig
varningsmarkering för avsmalning av väg. Den syns knappt på dagtid och ännu sämre på
natten. Två röda små rosetter har någon fäst kring stången för att göra den något mer
synlig. Kommunen bör åtgärda enligt standard.
Trafikfara 2
För ett år sedan var Niklas Rousta och Spångberg på Skältorpsvägens vändplan, det framkom
att vändplanen på Skältorpsvägen skall ja en skyllt som anger stoppförbud, Niklas Rousta
lovade att skylten skulle sättas upp snarast. Det finns ett intern beslut dokumenterat av
kommunens tjänstemän att på Skältorpsvägen med dess vändplan skall ha stoppförbud
mellan 07-18 . Trafiken på Skältorpsvägen till Vittraskolan har ökat sedan kommunen tog
bort skylten med stoppförbud på vändplanen. Står det en till två bilar på vändplanen kan
man inte vända på den. Bilar backar då ner från vändplanen, ibland hela Skältorpsvägen ner.
Vid ett antal tillfällen har bilar även backat upp Skältorpsvägen till vändplan för att stå åt
rätt håll när de åker därifrån.. Många familjer går med sina barn till Vittraskolan utefter
Skältorpsvägen och möter backande bilar. Enligt kommunens policy skall man göra skolvägar
så säkra som möjligt och har finns anledning att förbättra med ett stoppförbud.
Fyra starka själ för att åtgärda. Kommunens eget dokument om stoppförbud, det löfte som
Niklas Rousta och Spångberg gav för c:a ett år sedan att att en skyllt skulle sättas upp
snarast. och kommunen policy om
säkra skolvägar, och att
befintliga tomter infarter utmed Skältorpsvägen ej skall användas som vändplatser.
Törnskogens Villaägareförening
Trafikgruppen Törnskogen
m.v.h
rolf-hedman@telia.com

