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Arnold Compier BRF Östra Ekedal
-

Från:
Till:
Datum:
Arende:
Kopia:

“Ingvar Larsson” <team.larsson@telia.com>
<leif.eriksson@vanndo.se>
2013-04-16 10:03
BRF Ostra Ekedal
“Ingrid Wissting” <ingrid.wissting@nacka.se>, “Karin Lundwall Welin” <ka...

Refererar till dagens samtal och ber än en gång om din hjälp att pressa in detta ärende för behandling i SBN.
Precis som sades i samtalet så återkommer jag inom ca. en vecka då ni hunnit bekanta er med ärendet. Då
hoppas jag på en vidare positiv utveckling.
Från: Ingvar Larsson [mailto:team. larsson@telia.com)
Skickat: den 14 april 2013 07:04
Till: Ingrid Wissting; Karin Lundwall Welin; Kerstin Vemmerstad
Amne: Kan detta vara något att skicka nu när Kustus är sjuk tills 18 Juni???
Till

Leif Eriksson

Från Väggruppen representerande BRF Östra Ekedal.
Ärende Hastighetsdämpande åtgärder på Gamla Skärgårdsvägen mellan korsningen Ga.
Skärgårdsvägen /Gustavsbergsvägen t.o.m. busshållplats Ö. Ekedal riktning mot Stockholm.
Detta ärende har tidigare diskuterats via ett antal inlagor och senast i ett möte på kommunhuset i februari
mån 2013. Representanter från kommunen vid detta möte var Lars Kustus och Moa Öhman. 1 våra tidigare
inlagor har vi lagt som förslag att få både hastighetssänkning och andra i vägbanan fysiska hinder samt
flyttning av busshållplats Ö. Ekedal södra sidan västerut. Detta var tänkt att kunna genomföras i samband
med planeringen av Strandviksområdet. Nu har det ju som bekant blivit så att Strandviksprojektet har blivit
försenat samtidigt som vi är i verkligt skriande behov av att reducera trafikbullret och öka trafiksäkerheten
på sträckan.
Under februarimötet med Lars Kustus och Moa Öhman kom vi fram till en lösning som skulle vara möjlig att
genomföra oavsett läget för Strandviksprojektet. Lösningen skulle vara 40 km/tim på ovan nämnda sträcka.
Lars Kustus lovade också att han skulle göra sitt yttersta för att hinna bereda detta som ett inlägg till
samhällsbyggnadsnämndens junimöte.
Tråkigt nog har ju Lars Kustus blivit sjuk och därför ber vi nu om din hjälp att få till stånd en inlaga till
samhällsnämndens junimöte..
Grunden till vår begäran är att få till stånd:
1. Trafiksäker utfart på från Gezelius väg till Gamla Skärgårdsvägen. Idag alldeles för höga hastigheter
med den begränsade sikt som råder på Gamla Skärgårdsvägen på grund av att Ga. Skärgårdsvägen
svänger av i båda riktningarna kort efter korsningen. Dagliga incidenter förekommer då
hastighetsskillnaderna mellan utkommande trafik från Gezeliusväg och trafiken på Gamla
Skärgårdsvägen är stora.
2. Bullernivå på uteplatserna tillhörande fastigheterna som ingår i BRF Ö. Ekedal så att samtalston i
normalt röstläge blir möjlig. Idag är bullernivån så pass hög att de som använder hörapparater får
avbrott irriterande ofta.
EnI. uppdrag
Ingvar Larsson
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