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Hej,
Tack för era synpunkter och observationer!
Norra Ängby Skola är, som ni också redan verkar känna till, med i ett skolprojekt som Trafikkontoret
arbetar med. Syftet med projektet är att göra trafiksäkerhetsåtgärder kring skolan så att det blir säkrare
för barnen att röra sig vid - och ta sig till och från skolan gåendes eller med cykel. Norra Ängby skola har
första prioritet i projektet och trafikkontoret inväntar för närvarande en beställd trafikanalys. Utifrån den
analysen kommer vi att starta en dialog med skolan och föräldraföreningen om vilka fysiska åtgärder som
är lämpliga samt se över vilka beteendepåverkande åtgärder som behöver göras. Exakt när och vilka
åtgärder som kommer att göras är därför svårt att säga i dagsläget, men för de boende i skolans närhet
kommer troligtvis förbättringarna att märkas. Genomfartsförbud är dock inte något vi har för avsikt att
införa då Trafikkontoret för några år sedan fick i uppdrag att minska ner på genomfartsförbudet eftersom
man vill öppna upp för framkomligheten. Vi vill sprida trafiken över hela gatunätet och gatorna är således
upplåtna åt alla. I projektet med översynen av trafikmiljön kring skolan så tar vi med oss era synpunkter
och tackar igen för dessa!
Ha en fortsatt trevlig dag!
Med vänlig hälsning
Josefin Modigh, handläggare
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Telefon: 08-508 26 115
E-post: josefin.modigh@stockholm.se
www.stockholm.se
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Trafikkontoret
Norra Ängby trädgårdsstadsförening framförde 2012-05-15 önskemål om vidare utredning av den
genomfartstrafik frän Ängbyplan via Vultejusvägen förbi Ängby torg till Spångavägen som vi lagt märke till
vid egna trafikräkningar.
Vi har ännu inte fått något svar och vill därför påminna. Vårt ursprungliga brev bifogas.
Med vänlig hälsning
Anna-Karin Ekholm
ordförande

