Törnskogens Villaägareförening

Törnskogen en fin höstdag i oktober 2010

Ordförande har ordet
Nu är sommaren definitivt slut och hösten
gjort sitt intåg. Trädgårdsarbeten mm
råder.

Sammanfattning av dessa frågor finns i
detta Törnskogsblad men mer information
finns på föreningens hemsida.

Fortfarande är de frågor som rör
Törnskogsborna mest den kommande
byggnationen i vårt närområde samt
Båtmansvägens ev öppnande.

En fin höst önskar jag alla Törnskogsbor.
Kjell-Åke

Föreningens hemsida

Vaxmora

Vår gemensamma hemsida är
www.tornskogen.se. Här finner du stadgar,
årsmötesprotokoll och information om vad
som är på gång. Hemsidan uppdateras
kontinuerligt. Du är välkommen med
förslag och synpunkter direkt via
hemsidans mail-funktion.

Boende i Törnskogen kan hyra Vaxmora
samfällighets nyrenoverade kvartersgård.
Lokalen har porslin och sittplatser för 60
personer. Köket utrustat med dubbla spisar
och ugnar samt kylskåp. Två Tv-apparater
samt ljudanläggning finns.

Städdag stranden
Den 19:e november har Vaxmora
samfällighet städdag.
Då kommer personer boende i Vaxmora
hjälpa till med att städa vår strand. Alla i
Törnskogen som också hjälper till är
inviterade till ”After Städ” i
kvartersgården.

Kostnad 1500 kr/dygn. Tid 11:00 till 11:00
efterföljande dag. Önskas städning ska
detta bokas minst en vecka före tillträdesdagen. Kostnad 2000 kr. Städningen
innefattar inte diskning och avplockning i
köket.
Det går även hyra lokalen terminsvis under
måndagar och tisdagar kl 13:00 – 22:00.
Pris lämnas efter begäran.
Vid bokning skicka mail till
kvartersgarden@hotmail.se. (Om du
undrar så är .se korrekt.) Ange önskat
datum, namn, adress och tel. nummer. För
att hyra måste hyrestagaren vara minst 18
år. Lokalen har husdjursförbud.
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Båtmansvägen
Efter mycket tjat och många mail har nu
äntligen Båtmansvägen med tillhörande
trottoar återställts till en acceptabel nivå
efter VA-arbetena.
Det som är kvar är att sätta upp
farthindren.
När det gäller Båtmansvägen och dess
eventuell öppnande så har utredningsarbetet avslutats på kommunen.
Utredningen kommer att skickas till
föreningen för yttrande. Även Vaxmora
samfällighetsförening kommer att vara en
remissinstans.
Tidigare utlovade utskick från kommunen
till samtliga boende i Törnskogen verkar
inte utföras.
Utredningen går att hitta på kommunens
hemsida.
Tjänstemännen tillstyrker ett öppnande av
Båtmansvägen men inga politiska beslut
om ett eventuellt öppnande är ännu taget.
Politikerna avvaktar de svar som kommer
från föreningen respektive de boende
direkt till kommunen.
Enligt uppgift är tidplanen att utredningen
offentliggörs under vecka 40. Om ett
öppnande beslutas av politikerna kommer
erforderliga åtgärder att budgeteras under
våren 2011 som ett arbete för verksamhetsåret 2012. Arbetena kan med andra ord
startas upp tidigast 2012.
I utredningen har även, enligt uppgift,
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på
Runskogsvägen tagit med. Dessa arbeten
kan eventuellt startas upp tidigare då
arbetena troligen inryms i kommunens
årligt rullande budget för trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Detaljplanen för
Törnskogsmossen
I enlighet med extrastämmans beslut har en
samverkansgrupp skapats för att bevaka
detaljplanefrågan. Samverkansgruppen har
anlitat Ekologigruppen för att göra
naturinventeringar i detaljplaneområdet
söder och norr om Gustavsbergsleden.
Gruppen har också tagit del av
undersökningar utförda av professor Gert
Knutsson, Institutionen för mark- och
vattenteknik på KTH samt Stockholms
Svampvänner.
Vid undersökningar har ett flertal
utrotningshotade (s.k. rödlistade) växt- och
djurarter återfunnits inom detaljplaneområdet, såväl söder som norr om
Gustavsbergsleden. En av de rödlistade
arterna är Tallticka, en mycket speciell
utrotningshotad svamp vars fruktkroppar
kan bli 50 år gamla. Talltickan finns i
området söder om Gustavsbergsleden och
lever endast på tallar som är mer än 150 år
gamla. Där finns även den utrotningshotade orkidén Knärot. Ett flertal
signalarter (arter som indikerar höga
naturvärden) har också återfunnits inom
planområdet, såväl norr som söder om
Gustavsbergsleden. Ekologigruppens
slutrapport väntas under oktober/november
och det är därför möjligt att ytterligare
värdefulla växt- och djurarter kan komma
att hittas.
Professor Gert Knutsson har i sitt
expertutlåtande varnat för att detaljplanen
för Törnskogen riskerar att torrlägga sjön
Snuggan och Törnskogsmossen, som
Törnskogens naturreservat har bildats för
att skydda.
Det beror på att ledningsgravarna i norra
detaljplaneområdet (från Runskogsvägen
26 och norrut) kommer att ligga lägre än
vattennivån i Snuggan och Törnskogsmossen. Till följd av sprickor i
berggrunden riskerar Snuggan och
Törnskogsmossen att gradvis dräneras på
vatten och vattennivån sjunka. Alla unika
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fuktkrävande växtarter inom området
kommer då att utrotas.
Samverkansgruppen har i augusti träffat
och informerat ledande politiker i
Sollentuna kommun om resultatet av
undersökningarna och påpekat det
olämpliga i att bygga inom
detaljplaneområdet. Resultatet av mötet är
att kommunens tjänstemän arbetar
tillsammans med professor Gert Knutsson
för att ytterligare utreda resultaten. När det
arbetet är avslutat avser kommunen att
inbjuda till samtal.
Enligt en artikel i Mitt i Sollentuna
häromveckan verkar Alliansen dessvärre
fortsatt anse att det inte är helt klarlagt att
det inte går att bygga medan
Sollentunapartiet, Socialdemokraterna,
Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill göra
hela detaljplaneområdet till naturreservat.
Samverkansgruppen anser att Alliansens
nuvarande resonemang kan strida mot
försiktighetsprincipen i miljöbalken. Den
innebär bl.a. att man inte kan ursäkta sig
med att det saknas full vetenskaplig
bevisning för att skada uppkommer. I det
här fallet är det tvärtom så att bevisningen
talar för att det är olämpligt att bygga, då
stora naturvärden annars kommer att
förstöras.

Infartsskyltar
Nu är äntligen skyltarna Törnskogen
respektive Norra Törnskogen på plats.

Avslutningsvis vill styrelsen tillönska
samtliga medlemmar en skön höst.

