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Åtgärd
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information som kommunen erhållit

komm

Anm
Punkt 1:1

1 Vid Runskogsvägen 1A

Ja

Ja

Spångberg och Rousta

Bild 1

på plats i Törnskogen
Vid Vaxmora finns 2 förskolor

tillsammans med Kjell-Åke

Varningsskylt skola saknas

Henriksson, Stig Erigsson

Åtgärdas enligt kommunens tjänsteman Rousta
och Spångberg
Rousta och Spångberg härefter förkortade till R
och S

Rolf Hedman T-skog

2 Vid Runskogsvägen 3

ja

ja

Gäller samtliga punkter

Bild 2

Punkt 1:2
Trasig pollare lagas , Övriga synpunkter ingen
åtgard nu.

Skapar tvära inbromsninngar.

pollare

enligt R och S

Ena sidan av avsmalningen saknar fast varning, sönderkörd

åtgärdad

Avsmalning av vägbana.Ologisk placerad ,Dålig sikt.

nedan

Trottoarsida används ibland som körbana

3 Busshållplats Gustavsbergsleden
Varning saknas för avsmalnande väg (typ som sitter vid

Bild 3

ja

ja

ja

ja

Punkt 1:3
Varningsskylt saknas åtgärdas enligt R och S

övriga avsmalningar)
Varningsskylt för avsmalnande väg saknas
Bilar kör på avsmalningsramp när buss står för att ta upp
passagerare.
Pollare saknas
felbyggd hållplats Trattformad, skapar trafikproblem
Punkt 1:4

4 Busshållplats Vaxmora skolan
Varningsskyltar saknas om avsmalningar
både norr och söder ifrån
Pollare saknas

Bild 4

Varningsskyltar saknas Roch S vill ej åtgärda
Ologiskt då andra avsmalningar har varning (Tskog kommentar)

5 Vid Båtsmansvägen 7A

Bild 5

Punkt 1:5
Skylt saknas för övergångsställe saknas

Enbart en skylt vid övergångsställe
Skylt skola sitter kvar efter den gamla förskola som fanns

Parkeringsförbuds skyllt skymd

ja

ja

Åtgätdas enligt R och S

innan LSS-boendet byggdes.

6 Vid Båtsmansvägen 3B
Varningsskylt avsmalnande väg helt skymd av buskar

ja

Bild 6

Punkt 1:6

Bild 7

Punkt 1:7

ja

7 Infart Båtsmansvägen- Frestavägen
Varning saknas för upphöjning
Vägskylt Törnskogen sitter lågt skymmer trafikljus

ja

ja

OK

skylt
åtgärdad

Trestegsvägen

Bild 8

9 Trafikkaos vid skolan vid hämtning och lämning av barn
till skolan. Avsaknad av lämplig plats för avlämning

Punkt 1:9

Finns även skrivelser från

ja

ja

Övergångsställen saknas kring skolan

skolans föräldrarförening

Flera åtgärder kring skolan behövs Åtgärdas enl
R och S

som behandlar denna fråga

Varningsskyltar för skola saknas
Måla 30Km/t på gatorna
Vaxmora skolans parkering: Flytta skolpersonalens fria

logisk åtgärd

parkering till nedre delen av parkeringsplatsen
och lämna den övre delen närmast skolan till
lämna och hämta platser för föräldrar
Punkt 1:10

10 Vaxmoravägen 30
Parkering på vändplan. Införa Stoppförbud?

ja

ja

Bild 9

Ingen åtgärd enligt R och S
Borde åtgärdas då vägens slut används som
vändplan
Ofta flera bilar parkerar olämpligt

11 Skältorpsvägen
Punkt 1:11

Ologisk lösning av stoppförbud på Skältorpsvägen

ja

nej

flera ggr

nej

Pos A

Vändplan liten, tidigare skyltad för stoppförbud,

Felskyltad enligt R och S åtgärdas till
stoppförbud

numer ändrad till parkeringsförbud. Trångt, bilar backar
ibland hela Skältorpsvägen ner
se kommunens egna dokument
Bussar på trottoar

12 Bussar på trottoarer både på Runskogsvägen och

Bild 10

ja

Båtsmansvägen

ja

Punkt 1:12 Bussar på trottoar även när R och S
var på plats

Gäller hela Runskogsvägen
och Båtsmansvägen

Kommunen har gjort Båtsmansvägen smalare vilket
innebär att bussar som möter andra fordon använder
trottoarer

Allmänt

Samma standard på samtliga varningar vid avsmalningar

ja

Standardisera. Samma standard inom hela
kommunen

Företrädesskyltar vid avsmalningar
Läs igenom tidigare skrivelser från föreningarna och svara

ja

på skrivelser eller genom möten, där synpunkter kan
diskuteras
Hitta lämpliga åtgägder för hastighetsreducering
på Runskogsvägen

Trafiklösningar som omfattar Frestavägen,Båtsmansvägen
och Gustavsbergsleden

Viktigaste frågan att diskutera med kommunen

Sammarbete med föreningarna

Nya punkter 20120825

16 Trafiksituationen kring Vittraskolan
Geniomgång vilka förslag som finns
Förslag lämnat till kommunens tjänstemän Karin sköld och Eva Pahlman. Diarienummer efterfrågat. Ej erhållit

Trafiksituationen kring Vaxmoraskolan
Genomgång vilka förslag som finns

Sänkt trafiksäkerhet på Båtsmansvägen

Åtgärd Fartreduceringar införda på Båtsmansvägen,

Motiv varför man sänker trafiksäketheten på en skolväg

vilket har haft en positiv effekt på fordons hastighet,betydligt lägre

Varför man inte åtgärdar frågor som Rausta och Spångberg har sagt att de skall åtgärdas
Törnskogens villaägareförening deltar i trafikplaneringen kring Vaxmoraskolan och Vittraskolan

18 Att varje fråga har en ansvarig politiker och tjänsteman och att Törnskogens Villaägareförening delges namnen
Om oklarheter finns om vissa punkter kontakta oss för mer information. Finns beslut om åtgärder meddela oss så meddelar vi föreningens medlemmar.
kjell-ake.henriksson@minmail.st

Ordförande

rolf-hedman@telia.com

Sekreterare

