From:
To:
Subject:
Date:

Rolf Hedman
Birgitta Enberg; Björn Juhlin; Eileen Pålsson; Jan olsson; Per Nylén; rolf hedman; Lennart Wallin; johannes
holmertz; niklas zetterberg; Jonas Enberg
Fw: Badtomt Norrviken
Monday, February 18, 2019 12:02:53 PM

Hej T-skog

Svar från kommunen. Det är mycket som inte stämmer i nedan text. Det är bra om ni
kommenterar till mig vad ni kommer ihåg av det som kommunen och vi har kommit överens
om och vad kommunen har gjort. Sedan tar vi en dialog till med kommunen och
förhoppningsvis den tjänsteman som har lämnat information till Magnus Ramstrand.

h rolf h
From: Ramstrand, Magnus
Sent: Friday, February 15, 2019 4:34 PM
To: 'Rolf Hedman'
Subject: SV: Badtomt Norrviken

Hej Rolf
Så här säger vår tjänsteman:

Parkförvaltare och naturvårdare har tidigare haft dialog med villaägarföreningen. Badplatsen
och marken tillhör inte kommunen utan ägs sedan länge av villaägarföreningen. För ett antal
år sedan ställdes bänkbord, grill och soptunna ut av kommunen, lite oklart varför då
ansvariga personer inte jobbar kvar men troligen av misstag. När arbetscenter tog över
papperskorgstömning så uppdagades att papperskorgen inte står på kommunal mark varför
den slutades tömmas. I samband med detta kontaktade villaägarföreningen kommunen om
varför inte tömning skedde och fick förklaringen att markägaren behöver sköta sin egen
mark. I samband med det kom diskussionen upp om att kommunen ställt upp material (grill,
bänkbord, soptunnor) utan att haft dialog med villaägarföreningen och det ifrågasattes från
villaägarföreningen varför vi ställer upp material som vi sedan inte tänker sköta om.
Sommaren 2018 togs då beslut från park/natur att vi plockade bort de saker som kommunen
ställt dit utan lov av villaägarföreningen.
Hur ser du på denna beskrivning?
Trevlig helg
//Magnus

Från: Rolf Hedman [mailto:rolf-hedman@telia.com]
Skickat: den 15 januari 2019 20:58
Till: Ramstrand, Magnus
Ämne: Re: Badtomt Norrviken

Hej

Det går bra, jag är där 1100
h rolf h
From: Ramstrand, Magnus
Sent: Tuesday, January 15, 2019 11:30 AM
To: 'Rolf Hedman'
Subject: SV: Badtomt Norrviken

Hej Rolf
God fortsättning och ursäkta att jag inte svarat dig. Jag skulle kunna träffa er på fredag ca 11.00 här
på Turebergshuset. Funkar det?
//Magnus

Från: Rolf Hedman [mailto:rolf-hedman@telia.com]
Skickat: den 14 januari 2019 19:22
Till: Ramstrand, Magnus
Kopia: Birgitta Enberg; Björn Juhlin; Eileen Pålsson; Jan olsson; Per Nylén; rolf hedman; Lennart Wallin;
johannes holmertz; niklas zetterberg; Jonas Enberg
Ämne: Badtomt Norrviken

Hej Magnus
God fortsättning

Vi talades vid på Torpets dag i Vaxmora i höstas om badtomten vid Norrvikens Östra strand.
Efter ett samtal per telefon kom vi överens om ett möte om den aktuelle badtomten.
Jag skickade ett mail till dig i början på december om ett möte . Du har inte hört av dig.
Kan vi ordna ett möte ganska snart,så kan jag berätta mer om det avtal som vi hade med
Hamrén och vad kommunen tidigare har gjort för
badtomten.
M.V.H.
Rolf Hedman

