
 
 
     Vega, 2016-11-23 
 
Till: 
Kommunstyrelsen, Haninge kommun 
 
 
 
Hej, 
 
Vi i Vega Villaförening har fortsatt vårt enträgna arbete för något som kan liknas vid 
anständiga kommunikationer mellan Vega och Stockholm. Vi har kämpat i snart två år men 
inga förbättringar har skett.  
 
Alla vet förmodligen att vi fick ägna hela våren till att kämpa för att över huvud taget få ha 
kvar buss 810. Vi lyckades, vilket vi så klart är oerhört glada för, men tanken från början var 
ju att förbättra trafiken. 
 
Vi i Vega Villaförening har under hösten fortsatt våra samtal och haft möten med både 
Nobina och Trafikförvaltningen. Tyvärr får vi dålig respons och mellan raderna kan vi utläsa 
att ingen har för avsikt att just nu göra något för att förbättra för bussresenärerna i Vega. 
 
Nyligen fick vi veta att det inte blir några förbättringar på turtätheten för buss 810 och för 
buss 830 har den till och med redan dragits ner. Det är lätt att konstatera att vi nu har sämre 

bussförbindelser än vad vi hade i våras vilket är fullkomligt oacceptabelt i ett så snabbt 
växande område som Vega. En utveckling som går helt emot de mål som kommunen och 
landstinget har för kollektivt resande. 
 
Vi ber om en förklaring som kan förmå oss att förstå hur ni arbetar med att hjälpa oss i denna 
för oss så extremt viktiga fråga. Vi märker att alla duckar och bara vill förhala tills dess att 
den nya pendeltågsstationen öppnar 2019. Vi upplever en stor frustration över den bristande 
förståelsen. Vi är många som sliter med att få vår vardag att fungera. Avgörande i detta är att 
ha anständiga möjligheter att ta sig till och från jobben vilka oftast ligger i Stockholm city 
med omnejd. Kommunen satsar stora resurser på att bygga ut i Vega och att fler ska flytta in 
men har missat att ombesörja att kollektivtrafiken utvecklas i fas med inflyttningen.  
 
Vid flera tillfällen har ni sagt att ni står på vår sida och är helt överens med vad vi vill men vi 
kan inte se att ni på något vis prioriterar frågan. Fler och fler flyttar som sagt in och nu får vi 
inte ens plats med våra cyklar vid busshållplatsen vid Gamla Nynäsvägen. Det är en talande 
bild för att det är ett stort antal som pendlar med bussen varje dag och är beroende av den. 
 
Flera i området har börjat, eller funderar på att börja, ta bilen till jobbet och vad vi kan se av 
forskning på området så är det svårt att omvända bilpendlare till kollektivtrafiken.  
 
 
 



 
 
 
 
 
Vi kan inte vänta i ytterligare 2-3 år utan måste snarast få bättre bussförbindelser. Att säga att 
allt redan är bestämt och inte går att ändra har även Trafikförvaltningen erkänt inte är sant. 
Vill man förändra så går det. 
 
Vi vill nu att ni hjälper oss att förändra. Visa konkret att ni är på vår sida och se till att det 
sker en förbättring. Vi har lagt fram förslag på fler turer andra tider av dygnet till både 
Trafikförvaltningen och Nobina. Vilka ni kan se nedan. Förslaget är rimligt och varje extra tur 
betyder oerhört mycket. 
 
Förslag 

Utöver den turtäthet som idag finns med buss 810 till och från Gullmarsplan vid rusningstid 
vill vi få timtrafik i vardera riktningen med kvällsturer fram till midnatt. 
 
En komplettering till detta eller ett alternativ vissa av timmarna är att se över möjligheten att 
låta andra bussar gå via Vega, exempelvis buss 809. På så sätt kan man skapa bättre 
förutsättningar för bättre och enklare kommunikation. 
 
Vad det gäller buss 830 så måste den minst få tillbaka den turtäthet den hade innan 
försämringarna.  
 
 
Vänliga hälsningar, 
 
 
e.u. Vega Villaförening 
Vice ordf. Franca Kellermann 
 


