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Per Nylén
Ardenfors, Thomas
Rolf Hedman; Rasmusson, Moa; Axelsson, Henrik; =?utf-8?Q? K=C3=B6rs=C3=A9n; _Andreas ?=; Birgitta
Enberg; Björn Juhlin; Eileen Pålsson; Jan olsson; Lennart Wallin; johannes holmertz; niklas zetterberg; Jonas
Enberg; mats odevik; Marco Casole; johannes nordemar; linnea Dessi; =?utf-8?Q? T=C3=B6verud; _Maria ?=
Re: Någon av er måste kunna lösa detta!!!!!! Vägar i Törnskogen
Saturday, June 01, 2019 5:47:57 PM

Måste det ta sån tid att skicka två gubbar att återställa
Bänk o grill, ? Trevlig helg skälv
Per Nylen .
Skickat från min iPad
> 1 juni 2019 kl. 16:24 skrev Ardenfors, Thomas
<thomas.ardenfors@sollentunakommunfastigheter.se>:
>
> Hej,
>
> Den korta veckan ställde till det med återrapporteringen kring badtomten. Återkommer i början av
nästa vecka.
>
> Hoppas ni alla får en riktigt skön och avkopplande helg.
>
> Med vänlig hälsning,
> Thomas
>
> 31 maj 2019 kl. 19:28 skrev Per Nylén <per@masternylen.se<mailto:per@masternylen.se>>:
>
> Bra Rolf f å se om någon Ansvarig svarar den här gången
> Adenfors har inte svarat på badtomten ännu
> Som lovat i veckan . Bara väntan o se ...
> Ha en trevlig helg Rolf .
>
> Skickat från min iPad
>
> 31 maj 2019 kl. 11:30 skrev Rolf Hedman <rolf-hedman@telia.com<mailto:rolfhedman@telia.com>>:
>
> Hej Alla
>
> Vi har fått ett svar att Vaxmoravägen skall asfalteras under maj månad. Nu påbörjas asfaltsarbeten
på Frestavägen, vore lämpligt att samordna med Vaxmoravägen.
> Kommunen använder standardkantsten vid trottoarer På vissa ställen blir kantstenen för hög. Skador
på egen egendom ( Bilar) .Handikappade kommer inte upp på trottoarerna. På flera ställen i Törnskogen
har man gjort mjuka övergångar, så skador och olägenheter för transporter, äldre och handikappade har
eliminerats (nästan) Se text nedan
>
> Vi har tidigare ställt en fråga om elektronisk hastighetsmätare på Båtsmansvägen . Den finns angivet
som en åtgärd för säkra skolvägar i den broschyren som kommunen har givit ut.
> Den fanns tidigare men har monterats ner an kommunen, vilket har inneburit osäkrare skolvägar.
>
>
> M.V.H
> Törnskogens Villaägareförening och Trafikgrupp
> Rolf Hedman
>
>
>

