Lindholmsvägen

(gång/cykelväg och övergångsställen)

På hembygdsföreningens "hearing" med kommunföreträdare i våras diskuterades de saknade
övergångsställena vid Humlevägen respektive Bygdegården/idrottsplatsen samt gång/cykelväg ända
fram till IP. Vi har nu fått ett besked via mejl från David Nykvist (trafikplanerare på kommunen, som
också var med på mötet i Bygdegården):
Hej !
För Er kännedom och för att knyta an till Er kommunhearing tidigare i vår önskar jag meddela att vi för närvarande
projekterar för en gång- och cykelväg utmed Lindholmsvägen mellan Kulla-planen och befintlig gång- och cykelväg vid
Trädgårdsvägen. Projekteringen beräknas vara klar efter sommaren. Därefter kommer vi gå ut med ytterligare information,
framför allt till berörda fastighetsägare.
Vi för också en dialog med Vägverket för närvarande angående utformning på framtida gångpassager över Lindholmsvägen,
bland annat vid Humlevägen och vid idrottsplatsen. Besked om detta beräknas komma innan sommaren.
Med vänlig hälsning
David Nykvist
Trafikplanerare Vallentuna kommun

Lekplats i Lindholmen
Avsaknaden av en kommunal lekplats i Lindholmen togs också upp på mötet i våras. Då kunde man inte
ge annat än negativa besked - inget var planerat...
Sen dess har en grupp aktiva föräldrar i Lindholmen (bl a Henrik Jarpner) börjat bearbeta kommunen.
De har promenerat runt i Lindholmen med stadsträdgårdsmästaren Maria Rydell och funnit att den plats
som bäst uppfyller kommunens kriterier för placering av en lekplats är ytan precis norr om
återvinningsstationen vid järnvägsstationen.
Sen har även en kommunpolitiker, Karin Dahl-Strandin (s), motionerat i fullmäktige om att skjuta till
750 000 kr för att bygga en lekplats i Lindholmen.

Stockholms stads ägor i Lindholmen
Stockholms stad håller på med omfattande utförsäljningar
av sina ägor i kranskommunerna. För Lindholmens del
innebär det att man har kommit fram till att området B1
(vid stationen och vid allén mot Lindholmens gård,
mörkgrått på kartan) är intressant att försälja som ett
område för bostadsbebyggelse. Området U (mellan
järnvägen och Storsjön) kan också vara intressant för
bostadsbebyggelse, men är ett "utredningsområde". Även
jordbruksmark/skogsmark runt Stor- och Lillsjöarna är
aktuellt för försäljning.
Läs mer på stadens webb:
http://www.stockholm.se/OmStockholm/Stadens-mark-och-egendomar/
Aktuella-forsaljningar/Vallentuna-kommun/

