From:
To:
Cc:
Subject:
Date:

Rolf Hedman
Ardenfors, Thomas; moa rasmusson
Birgitta Enberg; Björn Juhlin; Eileen Pålsson; Jan olsson; Per Nylén; rolf hedman; Lennart Wallin; johannes
holmertz; niklas zetterberg; Jonas Enberg; Jonatan Danneman; mats odevik; Marco Casole; johannes nordemar
3-DJE GÅNGEN Re: Ärende TFK0154909 avslutat. Någon av er måste kunna lösa detta enkla problem.
Thursday, June 07, 2018 6:22:52 PM

Hej igen Thomas
Det verkar som din hänvisning inte gick fram.
Lite mer inf om ärendet:
Dagen efter det att vi gjort anmälan om stor sandhög och skrap vid container, så kom det upp en traktor från
entreprenören med stor städutrustning påkopplad
Den körde fram till sandhögen. Personen stannade och tittade på sandhögen. Sanden skulle inte få plats i
städutrustningen. Ringde ett samtal och åkte sedan därifrån.
Sandhögen ligger kvar.
Först får entreprenören uppdrag från kommunen att ta bort sanden.
När sandhögen är för stor så slipper entreprenören
Kommunens tjänsteman ändrar sig då till att ej åtgärda ärendet
Så nu är det både entreprenören och tjänstemannen som samarbetar om beslutet.
Entreprenören kommer billigt undan.
Ingen logik i ärendet.
Angående skräpet vid containern så ligger det också kvar.
trafikgruppen /Rolf Hedman

From: Ardenfors, Thomas
Sent: Wednesday, May 30, 2018 11:55 AM
To: 'Rolf Hedman'
Cc: Rasmusson, Moa
Subject: SV: Ärende TFK0154909 avslutat. Någon av er måste kunna lösa detta enkla problem.

Hej Rolf – och tack för ditt mail.
Hänvisar den frågan till ordföranden i trafik- och fastighetsnämnden, Moa Rasmusson.
Mvh
Thomas
Från: Rolf Hedman [mailto:rolf-hedman@telia.com]
Skickat: den 30 maj 2018 11:43
Till: Ardenfors, Thomas; Rasmusson, Moa
Kopia: Birgitta Enberg; Björn Juhlin; Eileen Pålsson; Jan olsson; Per Nylén; Lennart Wallin; johannes
holmertz; niklas zetterberg; Jonas Enberg; Jonatan Danneman; rolf hedman; mats odevik; Marco Casole;
johannes nordemar
Ämne: Fw: Ärende TFK0154909 avslutat. Någon av er måste kunna lösa detta enkla problem.

Törnskogens villaägareförening har lämnat in ett ärende angående skräp och stor sandhög
på parkering. Man har stängt ärendet utan åtgärd.
Efter det att kommunen entreprenörer städat gångvägar och parkeringsplatsen Vid
Vittraskolan i Törnslogen har en stor sandhög kvarlämnats den tar c.a 1,5 parkeringsyta på
en redan liten parkeringsplats. Entreprenören har förmodligen fått betalt för att slutföra
arbetet. Man har städat på andra parkeringsplatser i området.
En stilla undran: Om en stor sandhög skulle ha lämnats på en trång parkeringsyta i
Sollentuna centrum ,skulle man då lämna sandhögen kvar? Eller skulle man låta
entreprenören slutföra arbetet som de har fått betalt för?
I övrigt ligger det en stort skräp kring conteinerna vid samma parkeringsplats.

Törnskogens villaägareförening / Rolf Hedman
From: Trafik- och fastighetskontoret
Sent: Monday, May 28, 2018 8:29 AM
To: rolf-hedman@telia.com
Subject: Ärende TFK0154909 avslutat

Hej
Din felanmälan kommer ej att åtgärdas i dagsläget då Sollentuna kommun inte anser att
detta är ett fel. Vill du lämna en synpunkt så är du välkommen att inkomma med den i vår
e-tjänst som finns på www.sollentuna.se.
Om du har fler frågor är du välkommen att skriva eller ringa till kontaktcenter. Vi har öppet
måndag-torsdag kl. 8-17, fredag kl. 10-17.
Hur nöjd är du med vår service? Klicka här för att svara på kontaktcenters
kundundersökning.
Vänliga hälsningar
Yusuf Mohamed
Handläggare kontaktcenter
Sollentuna kommun
___________________________________________
Tfn 08-579 210 00
Besök Turebergstorg 1

Post 191 86 Sollentuna
e-post kontaktcenter@sollentuna.se
www.sollentuna.se
___________________________________________
Ärendenummer: TFK0154909
Ärendetyp: Felanmälan
Tjänst: TFK Snöröjning, halkbekämpning & sandsopning
Rubrik: Stor sandhög kvar efter städning + diverse stort skräp.
Plats:

Ref:MSG0423551

