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Hej,
Det stämmer att jag hade en dialog med Kristoffer Ruist via sms (när jag befann mig
utomlands). Nedan följer den.
Den 28 juli, från Kristoffer:
Hej Johannes! Jag bokade in en tömning och avstädning inför helgen. På måndag
skall jag ha ett möte med vår parkavdelning och vårt arbetslag som städar för att
reda på om vi kan ta reda på hur soptunnan (och allt annat) kom dit. Har ni i
styrelsen några dokument som kan förklara detta? Eller är det bara någon från vår
sida som har köpt in och placerat ut sakerna utan att veta att det är er mark?
Jag svarade:
Hej Kristoffer, tack för insats! Jag skickar vidare din fråga till resten av styrelsen och
återkommer när jag hör av dem. Trevlig helg
Den 31 juli kompletterade jag (men ser att jag missat ett ack så viktigt ”inget”, att
styrelse hade inget emot att det gjordes:
Hej, enligt medlemmar i styrelsen placerade kommunen ut soptunna och grill för
cirka 10 år sedan och har skött det fram till i år. Styrelsen hade emot att det
gjordes, men det finns inga papper eller så på det.
Den 2 augusti, från Kristoffer:
Ok. Tack för ditt letande och en bra dialog! Jag såg till att soptunnan kom bort igår.
Och att en avstädning skedde i samband med detta. Så fort vår kranbil blir tillgänglig
så skall jag se till att vi tar bort grillen och återställer marken. Tar kanske en vecka
14 dagar. Jag låter ärendet förbli öppet tills hela jobbet är avklarat och vi är överens
om att vårt tillbackatagande har gått rätt till. // Kristoffer
Jag svarade:
Hej, tack själv. Det var tråkigt att ni valde att ta bort tunnan istället för att drifta
den. Men bra att det blir tydligt i fördelningen mellan kommun och tomtägare.
//Johannes
Kristoffer:
Jag är nog villig att hålla med dig om detta. Och jag ämnar jobba för att det ställs
ut en större soptunna längs gångvägen på det som är vår mark och som kan driftas
av vårt arbetslag.
Jag:
Det vore bra kompromiss. Den tunnan passerar alla på väg till och från stranden så
förhoppningsvis slänger de skräp där. Om det går att få till samtidigt som grillen
försvinner vore det förträffligt.
Hej igen, vid närmare eftertanke vore väl det bästa (och billigaste för kommunen)
om grillen fick stå kvar? Den är uppskattad av invånarna.

Kristoffer:
Ja kanske det. Jag kan höra med "ägarna" (vår parkavdelning) om inte det kunde
vara en bra lösning. Återkommer i början på nästa vecka.
Efter detta försvann tunna, bord och grill.
Med vänlig hälsning,
Johannes Holmertz
Den måndag, juni 3, 2019, 2:22 em, skrev Ardenfors, Thomas
<thomas.ardenfors@sollentunakommunfastigheter.se>:

Hej,

Nu har jag fått respons från naturvården som hade kontakten med en
representant från villaägarföreningen förra sommaren innan grill och
stockarna togs bort. Anledningen till att vi beslutade att ta bort detta var att
efter dialog med Johannes Holmertz som utgavs sig för att representera deras
styrelse så framkom att styrelsen inte önskade att detta placerades ut. Se
kursivt nedan som är det ända som vi kan hitta för att sedan besluta om att
vi tog bort materialet 2018-06-20.

”Hej, enligt medlemmar i styrelsen placerade kommunen ut soptunna och
grill för cirka 10 år sedan och har skött det fram till i år. Styrelsen hade
emot att det gjordes, men det finns inga papper eller så på det. ”

Av responsen jag fått, tolkar jag det som det uppstått en rad missförstånd
där vi fått olika besked. Och när det kom kritik om att kommunen inte skötte
platsen, togs allt bort då kommunen uppfattade det som att
villaägarföreningen inte önskade att grill och bänkstockar fanns kvar.

Kommunens förslag till er är att kommunen sätter tillbaka grill och
bänkstockar och att vi sedan skriver ett avtal med villaägarföreningen på att
ni äger och sköter om platsen inkluderat grill och bänkstockar då det är privat
mark.

Mvh
Thomas Ardenfors

