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TRAFIKUTREDNING SVALNÄS
Med detta månadsbrev vill vi informera om vad som händer i arbetet 
med trafikflödet i anslutning till Svalnässkolan. 

Trafikutredningen kommer att genomföras av WSP på uppdrag av Tekniska 

kontoret under perioden mars-juni. Som en del av utredningen kommer vi att ha 

digitala fokusgrupper med representanter från skola, föräldrar och boende. Är du 

intresserad av att delta i en av fokusgrupperna? Hör av dig till oss senast den 9 

mars. Kontaktuppgifter hittar du sist i informationsbrevet. Det kommer att vara ett 

begränsat antal platser. Om du istället vill skicka in dina förslag och synpunkter 

per mejl går det också. 

Utöver dialogmöten med fokusgrupper innefattar utredningen bl a också 

beräkning av trafikflöde vid olika scenarion, beräkning av parkeringsplatser för 

cykel och bil, förslag på förbättringar. Nu närmast väntar startmöte mellan 

kommunen och WSP. 

Som vi tidigare har informerat om planeras det för 5-6 grusade P-platser på 

skolfastighetens norra del, Alestigen och Alevägen. Arbetet var planerat till vecka 

4 men fick skjutas upp på grund av vintervädret. Nu är vädret mildare och arbetet 

påbörjas därför nu under vecka 9. 

Senare i vår planterar vi också en ligusterhäck vid grusparkeringen. Den kommer 

att fungera som en naturlig avskiljare mot vägen och vara vackert grön året om. 

Som ni känner till finns det behov av ytterligare parkeringsplatser i anslutning till 

skolan. En möjlig plats är den tidigare avlämningsytan vid Emblavägen (framför 

skolan). Vill vi informera er om att arbetet med parkeringen kommer att avvaktas 

till dess att trafikutredningen är klar. 
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Det kan vara bra att känna till att belysningen byts ut i lokalerna. Det betyder att 

det kommer vara personal i varselkläder som vistas på fastigheten. 

Arbetet med ventilation är färdigställt. 

Detta informationsbrev skickas ut månadsvis. Har du frågor eller förslag som du 

vill lyfta – hör gärna av dig! Antingen via grannsamverkansgruppen eller direkt 

till oss i kommunens arbetsgrupp via anders.forsberg@danderyd.se. 

Vill du få dessa utskick? Skicka din mejladress till anders.forsberg@danderyd.se. 

Informationsbreven läggs även upp på danderyd.se/trafikutredningsvalnas. 

Hälsningar, 

Anders Forsberg för 

Kommunens arbetsgrupp, Trafikutredning Svalnäs 

 


