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Hej Henrik
Hoppas du har kunnat täcka underskottet på resurser i din organisation.
Det är synd att du inte har tid för ett möte med oss.
Jag vill återkomma till en del åtgärder som ni har skrivit om i 30-direktivet som gäller
Törnskogen. 30-direktivet är utgivet av Sollentuna Kommun trafik och fastighetskontoret.
där kommunen preciserar vad som skall göras. Det är många bra åtgärder som är gjorda,
men enligt de som kommunen har angivit i 30-direktivet ( som gått till samtliga hushåll i
Törnskogen) så är det ett antal åtgärder som inte är genomförda.
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Övergångställe på Trestegsvägen och Diskusvägen vid Vaxmoravägen
Övergångsställe vid busshållplats Vaxmoraskolan.
Gångbanor Törnbergsvägen
Digital hastighetsskylt på Båtsmansvägen ( Fanns en kort tid togs sedan bort)
Det finns säkert mer!!!

6 Hålet i trottoaren vid busshållplats Vaxmoraskolan. Om du Magnus har meddelat att hålet
skall åtgärdas och det inte blir lagat ,så ber vi dig igen att ta upp ärendet med berörd
person. Hålet uppkom då man gjorde iordning den bra fotbollsplanen vid skolan . Arbetet är
alltså inte avslutat. Detta är 10 ggr. som jag meddelat dig detta ärende. Jag får ständigt
påpekande från Törnskogsbor om hållet!!!!! Så det tjatas på flera håll.
7 Övergångsstället på Frestavägen Båtsmansvägen har inte fungerat sedan grävningarna
slutfördes. Många skolbarn och äldre upplever övergångsstället som osäkert när det inte
finns ljussignaler. Kan det bli en snabb åtgärd att laga ljussignalen.
8 Det står också i 30-direktivet att de boende ska få uppleva delaktighet och möjliggöra
vidare utveckling. Så vi ser framemot fortsatt gott arbete.
Svar till samtliga och diarienummer.Tack!!
M.V.H
Trafikgruppen
Rolf Hedman

