Från:
Till:
Kopia:

Ärende:
Datum:

Rolf Hedman
Ardenfors, Thomas
rolf hedman; mats odevik; Marco Casole; johannes nordemar; linnea Dessi; Björn Juhlin; Eileen Pålsson; Jan
olsson; Per Nylén; Lennart Wallin; johannes holmertz; niklas zetterberg; Jonas Enberg; anders lindblad;
Roland Persson; Maria sjöström
Re: uppföljning av åtgärder från kommunen 3
den 13 november 2019 11:45:39

Hej
Belysningen trasig vid Vittraskolans parkering, Lampan lyser upp parkeringsplats och
gångvägen. Gångbanan går mellan fastighet Granen 1 och Vittraskolan. Kommunen anlade
gångbanan för c.a 5 år sedan .
Se mailet från 2019-10-16 “ Saknas åtgärder från kommunen!!!2” Tydlig adress och foton.
Det tar lång tid att reparera en trasig gatubelysning .Enligt ditt uttalande i pressen så skall
det vara bra belysning så folk kan känna sig säkra. Snabb åtgärd förväntas. Om det är
osäkert hur det ser ut så kan man besöka platsen.
Kommenterar övriga svar senare.
Diarienr. och svar till samtliga. Tack
Törnskogens villaägareförening /Rolf Hedman
From: Ardenfors, Thomas
Sent: Monday, November 11, 2019 11:01 AM
To: 'Rolf Hedman'
Subject: SV: uppföljning av åtgärder från kommunen

Hej igen, Rolf.
Här kommer informationen som jag precis fått från vårt kontaktcenter.

3. Belysning efter gångväg: Det framgår inte riktigt vilken gångväg det handlar om? Eller
om det är trasig belysning eller att belysning saknas helt?
4. Nytt övergångsställe: För att anlägga nytt övergångsställe ska flera krav vara uppfyllda.
Det ska vara så pass mycket trafik på gatan att det är svårt att ta sig över utan stöd av
ett övergångsställe.
Det ska finnas en tydlig efterfrågan att kunna gå över just där. Det ska finnas
målpunkter på båda sidor av gatan.
Inga andra övergångsställen ligger i närheten. Övergångsställen får inte ligga för
nära varandra. ( Det ligger ett precis vid hållplatsen)
Vi anlägger inte övergångsställen av trafiksäkerhetsskäl. Övergångsställen finns i
första hand för att ge gående en chans att ta sig över hårt trafikerade gator. Det är
alltså främst en framkomlighetsåtgärd och inte en trafiksäkerhetsåtgärd.
5. Korsningen Frestavägen/Båtsmansvägen: Kommunen beräknas vara klar med sin del i
år, mitten på december. Upphöjningen är alltså inte helt klar.

Ber dig att förtydliga vilken gångväg det handlar om för att vi ska kunna ge konkret besked.

Mvh
Thomas
Från: Rolf Hedman <rolf-hedman@telia.com>
Skickat: den 1 november 2019 11:53
Till: Ardenfors, Thomas <thomas.ardenfors@skab.se>
Kopia: 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>; anders lindblad <anderslindblad79@gmail.com>; Roland Persson
<enberg.persson@gmail.com>; Maria sjöström <mariasjostrom20@gmail.com>; mats odevik
<mats.odevik@gmail.com>; Marco Casole <marco.casole@gmail.com>; johannes nordemar
<johannes@nordemar.se>; linnea Dessi <linnea@dessi.nu>
Ämne: uppföljning av åtgärder från kommunen

Hej Thomas

Tack för svar på punkterna 2 och 3
1 städning vid containrar Båtsmansvägen vid Vittraskolan OK

2 Säkra skolvägar. Ingen elektronisk hastighetsskylt uppsatt på Båtsmansvägen. Inget
meddelande från kommunen när det skall ske. I broschyren från Sollentuna kommun står
det i klartext att det skall finnas en digital hastighetsskylt. Ingen information om att den
skall flyttas efter en viss tid. Broschyren gick ut till samtliga hushåll i Törnskogen med
omnejd. Att den skulle flyttas från Båtsmansvägen är aldrig nämnt. Det låter som en
efterhandslösning. Vi ser fram mot en permanent digital hastighetsskylt
3 Belysning efter gångväg Fortfarande mörkt på gångvägen under dygnets mörka tid .
Ingen information om åtgärd. Hänvisar till ditt uttalande i lokalpressen om bättra
belysning. Detta borde kunna lösas snabbt. Det har redan gått 2 veckor sedan du fick ett
mail om detta.

Ny punkt. Punkt 4 Boende i området efterfrågar ett nytt övergångsställe på
Båtsmansvägen vid busshållplatsen vid Vaxmoraskolan
Barn på väg till och från Törnbergsvägen och Törnskogsvägen går direkt över
Båtsmansvägen mot Trestegsvägen eftersom det är den närmaste vägen till skolans
ingång. Det är dessutom en skymd kurva Ett lämpligt ställe för ett övergångställe. Vi har
tidigare tagit upp detta önskemål. Det har inträffat en olycka med barn på denna plats.
Ny punkt Punkt 5. Frågor ställs ofta om när Frestavägen skall bli klar. Mest frågor kommer

angående sträckningen från Båtsmansvägen ner till Danderydsvägen. Hur ser tidplanen ut.
Den upphöjning som gjorts i korsningen Båtsmansvägen- Frestavägen märks knappt när
man kommer med bil. Saknaden av trafikljus är stor. Ej säker skolväg!!!!
Svar och diarienummer tack
Törnskogens villaägareförening / Rolf Hedman

