Törnskogen en snöig decemberkväll 2012

Till medlemmar i Törnskogens
Villaägarförening
Inför stundande högtider vill vi uppmana alla
att tänka på att brinnande ljus kan ställa till det.
Det gäller även värmeljus som kan explodera.
Ljus som tänds dagtid är lätta att glömma bort
då man inte ser att de brinner när det är ljust
ute.
Under stundande helger är det många som
reser bort. Tala med varandra om när ni avser
att åka och komma tillbaka. Hjälp varandra så
att husen ser beboda ut även om de är tomma.
Är det snön så går det att kör upp på
uppfarterna för att spår ska finnas i snön.
Grannsamverkan är att bry sig om varandra

Underlätta för snöröjningen och parkera inte
bilar på vägen.
Avslutningsvis vill jag tala om att kommande
julgransplundring är inställd då vi inte får tag i
några som vill ansvara för tillställningen samt
att Törnskogsbladet delas ut mer sällan
då samtlig information återfinns på
föreningens hemsida www.tornskogen.se
En God Jul och ett Gott Nytt År, önskar jag
alla Törnskogsbor.
Kjell-Åke Henriksson, ordförand

Detaljplan för Törnskogen 3:6,
Södra Vaxmora
Tidigare förslag till detaljplan rörande
Törnskogen har nu delats upp i två
detaljplaner som benämns ”Törnskogen
3:6 m fl, Norra” och ”Törnskogen 3:6 m fl,
Södra”, där gränsen mellan dem går längs
Gustavsbergsleden. Detta förslag till
detaljplan avser endast delen söder om
Gustavsbergsleden. Detaljplanedelen norr
om Gustavsbergsleden har en senare
tidplan.
Utställningen för Törnskogen 3:6, Södra
är under tiden 2012-12-04 – 2013-01-11.
Detaljplanens läge.

Flygfoto över detaljplaneområdet.

Illustration över tänkt utbyggnad av
Törnskogsvägen
Samtliga handlingar finns tillgängliga på
kommunens hemsida.
http://www.sollentuna.se/Documents/bostad_m
iljo/Aktuella%20stadsbyggnadprojekt/Detaljpl
aner/Vaxmora
alternativt www.tornskogen.se

Ev synpunkter ska vara kommunstyrelsen
tillhanda senast 2013-01-11. Ev synpunkter
inlämnade efter 2013-01-11 behöver
kommunen inte beakta.
Detaljplaneområdet.
Detaljplanen visar bostäder, grönområden samt
utbyggnadsmöjlighet för Vittra skolan

Julgransplundring
Julgranplundringen är inställd.

Avslutningsvis vill styrelsen tillönska
samtliga medlemmar en God Jul och ett
Gott Nytt År.
Kjell-Åke Henriksson, Per Nylén, Rolf
Hedman, Birgitta Engberg, Jan Olsson,
Lisa Asplund, Björn Juhlin, Karin Elding,
Berit Forsberg och Kari Haponen.

