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Rolf Hedman
henrik axelsson
rolf hedman; mats odevik; Marco Casole; johannes nordemar; Birgitta Enberg; Björn Juhlin; Eileen Pålsson; Jan
olsson; Per Nylén; Lennart Wallin; johannes holmertz; niklas zetterberg; Jonas Enberg; Jonatan Danneman
Fw: säkra skolvägar säkra vägar
Saturday, May 05, 2018 4:17:10 PM

Hej Henrik
Tack för svaret. Lite nytt.
Du skrev att det finns en trafikplanerare som har fått dokumentet. Vi har ej sett någon
aktivitet kring de kommunala skolorna i vårt område. Kan en trafikplanerare ta ett
policybeslut gentemot skolorna som detta dokument kräver,om det skall bli något av det. Vi
vill gärna veta hur långt han har kommit med arbetet.
På Båtsmansvägen står det varningsskyltar på två ställen, dessa har stått där sedan i höstas.
ingen arbete vid dessa, under denna tid. Dessa varningsskyltar hamnar ibland längre ut på
vägbanan.
M.V.H
h rolf h
From: Axelsson, Henrik
Sent: Thursday, May 3, 2018 9:17 PM
To: 'Rolf Hedman'
Subject: SV: säkra skolvägar säkra vägar

Hej Rolf!
Vi arbetar kontinuerligt med åtgärder men behöver även koppla dessa till vår budget samt övriga
områden i kommunen som också har önskemål om olika åtgärder. Som du säkert känner till och som
jag också informerade dig om i höstas när vi träffades så jobbar vi årsvis med två områden i
kommunen vad gäller säkra skolvägar och trygg i trafiken. Ni i Vaxmora var bland de första vi gjorde
detta hos och vi fortsätter nu löpande i andra delar av kommunen. I år (2018) kommer vi göra ett
uppsamlingsheat på flera områden i kommunen då vi pga låg bemanning under 2017 inte hann med
den medborgardialog som föranleder fysiska åtgärder på de två tilltänkta områden som var 2018.
Detta kommer innebära att vi kommer se över och titta på olika områden över hela kommunen, jag
har i samband med det delgett mina trafikplanerare era önskemål.
Vad gäller potthål så har jag tidigare skickade detta till vår gatudrift i och med att jag själv inte
ansvarar för denna. Jag ska på nytt informera om att det kvarstår ett hål i trottoaren så får dom ta
tag i detta.
Gällande ditt dokument så har jag överlämnat detta till mina trafikplanerare som ansvarar för dessa
typer av arbeten.
Mvh

