From:
To:
Cc:

Subject:
Date:

fredsvagen5@telia.com
"Axelsson, Henrik"; "Per Nylén"
"Rolf Hedman"; "Rasmusson, Moa"; "Ardenfors, Thomas"; "Körsén, Andreas"; "Birgitta Enberg"; "Björn Juhlin";
"Eileen Pålsson"; "Lennart Wallin"; "johannes holmertz"; "niklas zetterberg"; "Jonas Enberg"; "mats odevik";
"Marco Casole"; "johannes nordemar"; "linnea Dessi"; "Töverud, Maria"
Sv: Sv: Någon av er måste kunna lösa detta!!!!!! Vägar i Törnskogen
Wednesday, June 19, 2019 3:32:10 PM

Hej och tack för svar,
Ser fram mot svar.
Janne
Från: Axelsson, Henrik <henrik.axelsson@sollentuna.se>
Skickat: den 19 juni 2019 08:50
Till: 'fredsvagen5@telia.com' <fredsvagen5@telia.com>; 'Per Nylén' <per@masternylen.se>
Kopia: 'Rolf Hedman' <rolf-hedman@telia.com>; Rasmusson, Moa
<moa.rasmusson@sollentuna.se>; Ardenfors, Thomas
<thomas.ardenfors@sollentunakommunfastigheter.se>; Körsén, Andreas
<andreas.korsen@sollentuna.se>; 'Birgitta Enberg' <enberg.persson@gmail.com>; 'Björn Juhlin'
<bjuhlin2@gmail.com>; 'Eileen Pålsson' <eileen@palssons.com>; 'Lennart Wallin'
<53wallin@telia.com>; 'johannes holmertz' <jholmertz@yahoo.se>; 'niklas zetterberg'
<n.zetterberg@gmail.com>; 'Jonas Enberg' <jonas.enberg@fidell.se>; 'mats odevik'
<mats.odevik@gmail.com>; 'Marco Casole' <marco.casole@gmail.com>; 'johannes nordemar'
<johannes@nordemar.se>; 'linnea Dessi' <linnea@dessi.nu>; Töverud, Maria
<syg430@edu.sollentuna.se>
Ämne: SV: Sv: Någon av er måste kunna lösa detta!!!!!! Vägar i Törnskogen
Hej!
Ursäkta att svar dröjt i frågan.
Då ansvarig projektledare för dessa arbeten varit ledig senaste veckorna och åter är i tjänst måndag
24 juni så ber jag att få återkomma i början av nästa vecka med besked om när asfalteringen är
planerad för Vaxmoravägen när jag stämt av detta med honom.
Mvh
Henrik Axelsson
Från: fredsvagen5@telia.com [mailto:fredsvagen5@telia.com]
Skickat: den 17 juni 2019 17:37
Till: 'Per Nylén' <per@masternylen.se>
Kopia: 'Rolf Hedman' <rolf-hedman@telia.com>; Rasmusson, Moa
<moa.rasmusson@sollentuna.se>; Ardenfors, Thomas
<thomas.ardenfors@sollentunakommunfastigheter.se>; Axelsson, Henrik

<henrik.axelsson@sollentuna.se>; Körsén, Andreas <andreas.korsen@sollentuna.se>; 'Birgitta
Enberg' <enberg.persson@gmail.com>; 'Björn Juhlin' <bjuhlin2@gmail.com>; 'Eileen Pålsson'
<eileen@palssons.com>; 'Lennart Wallin' <53wallin@telia.com>; 'johannes holmertz'
<jholmertz@yahoo.se>; 'niklas zetterberg' <n.zetterberg@gmail.com>; 'Jonas Enberg'
<jonas.enberg@fidell.se>; 'mats odevik' <mats.odevik@gmail.com>; 'Marco Casole'
<marco.casole@gmail.com>; 'johannes nordemar' <johannes@nordemar.se>; 'linnea Dessi'
<linnea@dessi.nu>; Töverud, Maria <syg430@edu.sollentuna.se>
Ämne: Sv: Sv: Någon av er måste kunna lösa detta!!!!!! Vägar i Törnskogen
Hej Alla igen,
Varför svarar ingen från kommunen på detta mail?

Törnskogens Villaägareförening
Jan Olsson

Från: Per Nylén <per@masternylen.se>
Skickat: den 12 juni 2019 11:00
Till: fredsvagen5@telia.com
Kopia: Rolf Hedman <rolf-hedman@telia.com>; moa rasmusson <moa.rasmusson@sollentuna.se>;
thomas ardenfors <thomas.ardenfors@sollentuna.se>; henrik axelsson
<henrik.axelsson@sollentuna.se>; andreas.korsen@sollentuna.se; Birgitta Enberg
<enberg.persson@gmail.com>; Björn Juhlin <bjuhlin2@gmail.com>; Eileen Pålsson
<eileen@palssons.com>; Lennart Wallin <53wallin@telia.com>; johannes holmertz
<jholmertz@yahoo.se>; niklas zetterberg <n.zetterberg@gmail.com>; Jonas Enberg
<jonas.enberg@fidell.se>; mats odevik <mats.odevik@gmail.com>; Marco Casole
<marco.casole@gmail.com>; johannes nordemar <johannes@nordemar.se>; linnea Dessi
<linnea@dessi.nu>; syg430@edu.sollentuna.se
Ämne: Re: Sv: Någon av er måste kunna lösa detta!!!!!! Vägar i Törnskogen

Det är väll många inblandade, det är dåligt samarbete
På hög nivå ??
Skickat från min iPad
11 juni 2019 kl. 19:05 skrev <fredsvagen5@telia.com> <fredsvagen5@telia.com>:
Hej Alla,
Rätt så intressant iakttagelse på vaxmoravägen i veckan, enl. kommunen så skulle ju
denna väg asfalteras i Maj månad men detta hände ju inte, men nu har man målat
ett övergångsställe på vägen vid trestegsvägen så när ska den då asfalteras? Känns
ju mer smart att asfaltera förs och måla sedan. Men kommunen har väl hur mycket
pengar som helst så det spelar väl ingen roll om man gör om det flera gånger, eller
ska vägen inte asfalteras??????

Törnskogens Villaägareförening
Jan Olsson

Från: Rolf Hedman <rolf-hedman@telia.com>
Skickat: den 31 maj 2019 11:31
Till: moa rasmusson <moa.rasmusson@sollentuna.se>; thomas ardenfors
<thomas.ardenfors@sollentuna.se>; henrik axelsson <henrik.axelsson@sollentuna.se>;
andreas.korsen@sollentuna.se
Kopia: Birgitta Enberg <enberg.persson@gmail.com>; Björn Juhlin
<bjuhlin2@gmail.com>; Eileen Pålsson <eileen@palssons.com>; Jan olsson
<fredsvagen5@telia.com>; Per Nylén <per@masternylen.se>; rolf hedman <rolfhedman@telia.com>; Lennart Wallin <53wallin@telia.com>; johannes holmertz
<jholmertz@yahoo.se>; niklas zetterberg <n.zetterberg@gmail.com>; Jonas Enberg
<jonas.enberg@fidell.se>; mats odevik <mats.odevik@gmail.com>; Marco Casole
<marco.casole@gmail.com>; johannes nordemar <johannes@nordemar.se>; linnea
Dessi <linnea@dessi.nu>; syg430@edu.sollentuna.se
Ämne: Fw: Någon av er måste kunna lösa detta!!!!!! Vägar i Törnskogen

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

From: Rolf Hedman

Sent: Monday, April 22, 2019 3:15 PM
To: Natur- och tekniknämnden ; Rasmusson, Moa ; Ardenfors, Thomas ; Axelsson, Henrik
; andreas.korsen@sollentuna.se
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: Re: Någon av er måste kunna lösa detta!!!!!!

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.
Diarienummer för ärendet är 2019/0666 NTN.
Med vänlig hälsning,
Andreas Körsén

Registrator
Samhällsbyggnadsavdelningen
Kommunledningskontoret
Sollentuna kommun
___________________________________________
E-post: andreas.korsen@sollentuna.se
Webb: www.sollentuna.se

Från: Rolf Hedman [mailto:rolf-hedman@telia.com]
Skickat: den 5 april 2019 15:55
Till: Ardenfors, Thomas <thomas.ardenfors@sollentunakommunfastigheter.se>;
Rasmusson, Moa <moa.rasmusson@sollentuna.se>; Axelsson, Henrik
<henrik.axelsson@sollentuna.se>
Kopia: Birgitta Enberg <enberg.persson@gmail.com>; Björn Juhlin
<bjuhlin2@gmail.com>; Eileen Pålsson <eileen@palssons.com>; Jan olsson
<fredsvagen5@telia.com>; Per Nylén <per@masternylen.se>; rolf hedman <rolfhedman@telia.com>; Lennart Wallin <53wallin@telia.com>; johannes holmertz
<jholmertz@yahoo.se>; niklas zetterberg <n.zetterberg@gmail.com>; Jonas Enberg
<jonas.enberg@fidell.se>; mats odevik <mats.odevik@gmail.com>; Marco Casole
<marco.casole@gmail.com>; johannes nordemar <johannes@nordemar.se>; linnea
Dessi <linnea@dessi.nu>; Töverud, Maria <syg430@edu.sollentuna.se>
Ämne: Någon av er måste kunna lösa detta!!!!!!

Hej Sollentuna kommun.
En del synpunkter kring trottoaren utmed Vaxmoravägen i Törnskogen.
Två vägar har fått en korsande trottoar, Diskusvägen och Fredsvägen. Trottoaren
har snedskurna kanter men de är ändå för höga. Underredet på vanliga bilar
skrapar i asfalten.
Trottoarerna är så höga att rullstolar och permobiler ej klarar att ta sig upp på

dessa. Även personer med rullatorer har svårt. En person har vält med sin
permobil ut i gatan. Klarade ej själv att ta sig upp. Förbipasserande personer fick
hjälpa till.
Registrator Andreas Körsén skriver att det skall komma ett övergångsställe på
Diskusvägen, men där har ju kommunen redan byggt en trottoar. Vårt och
kommunens förslag enligt 30-direktivet är att placera övergångsstället på
Trestegsvägen vid Vaxmoravägen. Vi har ställt frågan till kommunen sedan 7 år
tillbaka om ett övergångställe på Trestegsvägen vid Vaxmoravägen. Nu hoppas vi
att det blir av.
Trottoarerna utmed Vaxmoravägen anpassas så att rullstolar, permobiler och
rullatorer lätt kan komma upp på trottoarerna och även passera dessa vid
Diskusvägen och Fredsvägen.
Vi i Törnskogen tycker att det är logiskt att rörelsehindrade kan nyttja
trottoarerna i stället för att behöva åka eller gå på vägbanan samt att bilar kan
klara av att köra över de trottoarer som kommunen byggt, utan att ta skada.
Svar och diarienummer Tackar på förhand.
MVH
Trafikgruppen

