From:
To:
Cc:

Subject:
Date:

Rolf Hedman
Natur- och tekniknämnden; Rasmusson, Moa; Ardenfors, Thomas; Axelsson, Henrik;
andreas.korsen@sollentuna.se
enberg.persson@gmail.com; bjuhlin2@gmail.com; eileen@palssons.com; fredsvagen5@telia.com;
per@masternylen.se; 53wallin@telia.com; jholmertz@yahoo.se; n.zetterberg@gmail.com;
jonas.enberg@fidell.se; mats.odevik@gmail.com; marco.casole@gmail.com; johannes@nordemar.se;
linnea@dessi.nu; Töverud, Maria
Re: Någon av er måste kunna lösa detta!!!!!!
Monday, April 22, 2019 3:15:36 PM

Hej Andreas,Moa,Thomas,Henrik
Tack för svaret.
Det mesta låter bra och vi följer upp vad som sker.
Problemet med höga kantstenar har de personer som ej klarar av att ta sig upp med rullstol,
permobil eller rullator. Kantstenarna kan vara standard,med då måste asfalten anpassas
så att kanten ej blir för hög. Vid Diskusvägen skrapar underredet på vissa bilar i
kantstenar/asfalt
M.V.H Trafikgruppen
Rolf Hedman
From: Natur- och tekniknämnden
Sent: Wednesday, April 17, 2019 1:36 PM
To: Rasmusson, Moa ; Ardenfors, Thomas ; 'rolf-hedman@telia.com' ; Axelsson, Henrik
Cc: 'enberg.persson@gmail.com' ; 'bjuhlin2@gmail.com' ; 'eileen@palssons.com' ;
'fredsvagen5@telia.com' ; 'per@masternylen.se' ; '53wallin@telia.com' ; 'jholmertz@yahoo.se' ;
'n.zetterberg@gmail.com' ; 'jonas.enberg@fidell.se' ; 'mats.odevik@gmail.com' ;
'marco.casole@gmail.com' ; 'johannes@nordemar.se' ; 'linnea@dessi.nu' ; Töverud, Maria
Subject: SV: Någon av er måste kunna lösa detta!!!!!!

Hej!
Önskat övergångställe vid Trestegsvägen är förberett för detta och kommer att anläggas under året.
I det tidigare svaret som skickades till er så skriver kommunen att övergångsstället inte ska byggas,
detta var ett missförstånd internt och vi vill nu förtydliga att det övergångsställe som anläggs blir vid
Trestegsvägen och inte vid Diskusvägen.
Anlagda kantstenshöjder utmed gångbanan vid Vaxmoravägen är utförda enligt standardnivå för
denna typ av gångbana och är i samma höjdmässiga utförande som varje infart till respektive tomt
på sträckan. Vaxmoravägen kommer under 2019 att beläggas med ny asfalt vilket kommer medföra
att kantstenshöjden blir lägre när ny asfalt anlagts.
Vid övergångsställen och vid respektive utfart är kantstenen nedfasad för att underlätta att komma
upp på GC-banan längs med sträckan. Vi kommer även att kontrollera höjderna i samband med när
ny asfalt anläggs.

