f rom: Axelsson, Henrik

Sent: Wednesday, January 16, 2019 11:52 AM
To: 'Rolf Hedman' ; Rasmusson, Moa ; Ardenfors, Thomas
Cc: Birgitta Enberg ; Björn Juhlin ; Eileen Pålsson ; Jan olsson ; Per Nylén ; Lennart Wallin ; johannes
holmertz ; niklas zetterberg ; Jonas Enberg ; mats odevik ; Marco Casole ; johannes nordemar ; linnea
Dessi
Subject: SV: säkra skolvägar säkra vägar 2019/1

Hej Rolf!
God fortsättning även till dig.
2018 har varit ett uppsamlingsår för kommunen gällande åtgärder som antingen tidigare inte blivit
genomförda eller där nya förslag inkommit i de kommunområden som tidigare ingått i projektet
Trygg i trafiken och Säkra skolvägar. För ert område har detta inneburit att vi genomfört en rad olika
åtgärder som vi hoppas ska bidra till en tryggare trafikmiljö.
För 2019 kommer projektet fokusera på områdena Helenelund och Viby då tanken är att samtliga
kommunområden ska inkluderas. Förslag som inkommer från andra områden kommer att samlas
ihop och utvärderas och prioriteras utifrån budget och åtgärd. Vi kommer således inte ha möjlighet
att uppfylla alla önskemål som inkommer då vi på nästintill veckobasis får in synpunkter på åtgärder
från kommuninvånare som önskar åtgärder för sina gator. En del önskemål från er har mina
medarbetare eller jag själv redan återkopplat på gällande ert område där vår bedömning är att de
inte kommer genomföras.
Vad gäller din fråga om möte så har vi inte möjlighet att bjuda in till detta i dagsläget. Vi har idag på
trafikplanerarsidan resursbrist och fokus är nu på återrekrytering och hantering av planerade projekt
för 2019. Har ni synpunkter som vi inte redan besvarat så är ni välkomna att skicka in dom direkt till
mig så hanteras de likt övriga inkomna förslag.
Mvh
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