From: Rolf Hedman
Sent: Friday, May 26, 2017 7:06 PM
To: Theodor Bratt
Cc: Birgitta Enberg ; Björn Juhlin ; Jan olsson ; Kjell-Åke Henriksson ; Per Nylén ; rolf hedman ;
Lennart Wallin ; johannes holmertz ; niklas zetterberg ; Jonas Enberg ; Jonatan Danneman ; stig
ericsson ; mats odevik ; Marco Casole ; moa rasmusson ; freddie lundqvist ; Inger Alteryd ; Manfred
Holmelin ; Johannes Nordemar
Subject: Säkra skolvägar, säkra vägar

Hej Theodor
Tack för de senaste åtgärderna!!
Busshållplatsen vid Vaxmoraskolan är inte klarasfalterad .Vi antar att entreprenaden som
gjorde arbetet fick fullt betalt för ett ordentligt arbete.
På trottoaren vid busshållplatsen finns ett stort hål i trottoaren .Där står det en kon sedan
ett år tillbaka. Dessa två “ej klara arbeten” har påpekats för ca ett år sedan.
Övergångsställen på Vaxmoravägen vid Trestegsvägen och vid Diskusvägen saknas.
Skymd sikt vid korsningen Båtsmansvägen Frestavägen. Detta har vi tagit upp under 5 år.
Vid de två avsmalningarna på Båtsmansvägen mellan Diskusvägen och Skältorpsvägen , där
rinner smältvatten ut i mitten på vägbanan och på vintern bildas en isskorpa på vägen .Det
saknas avrinning utefter trottoaren.
Detta har påpekats under 5 år. Mellan Diskusvägen och Skältorpsvägen en varningstavla för
skola, med väldigt otydlig bild
Den målade trottoaren utefter Vaxmoravägen är ytterst osäker. Barn går på den andra sidan
när de går från Vaxmoraområdet.Vad vi hört så skall man utvärdera säkerheten på den
målade trottoaren. Vi är intresserade att veta hur den utvärderingen går till och vilka som
gör den. Skall man ha en trottoar med någorlunda säkerhet så får man anlägga en riktig
trottoar.
Hur kommer Gustavsbergsleden att utformas nu när Väsjöområdet byggs. Hur blir den
reglerad, kommer det att finnas cykelbana/ trottoar? Hur kommer anslutningen till
Frestavägen att lösas? Finns ritningar klara?
Buskar på Frestavägen utanför fastighet EKAN6 (se bifogade bilder). När man åker in på
Frestavägen mot Sollentuna centrum från Lavendelvägen, är siktet skymt av en del buskar
utanför fastighet EKAN6. Dessa bör tas bort
Förslag på hastighetsbegränsande åtgärder på Frestavägen för trafik kommande från
Täbyhållet umgeför vid korsningen med Gustavsbergesleden.
Vi har märkt att trafiken på Frestavägen kommande från Täbyhållet brukar ha en högre
hastighet än 50 kmh och sakta ner bara när man närmar sig danderydsvägen. Vi föreslår
någon form av hastigehtsbegränsande åtgärd innan korsningen med Lavendelvägen, till
exempel farthinder eller en rondell vid korsningen med Gustavsergsleden

Vittraskolans staket har blivit skadat av ett fordon utefter gångvägen mellan Skältorpsvägen
och parkeringen.Någon typ av spärr, så fordon ej kan köra igenom gångvägen.
Nerblåst stor tall ligger kvar sedan i höstas uppe vid Vittraskolan. Gångväg blockerad av träd
vid parkeringsplats vid Vittraskolan. Tidigare påpekat.
Diarienr. och svar tack.
Trafikgrupp T-skog ,Eds, Vax/
Rolf Hedman

