Som de flesta av er säkert redan vet så har Vega
Villaförening vid upprepade tillfällen uppvaktat bland annat Haninge kommun för att få till
stånd bra kollektivtrafik i området. Det är tydligt
att kommunen tagit till sig våra synpunkter och
här ett utdrag ur Haninge kommuns svar på en
remiss om kollektivtrafiken från Trafikförvaltningen vid Stockholms Läns Landsting. Ovanligt
skarpt formulerat!
" I Vega utvecklas just nu kommunens största
utbyggnadsområde, en helt ny stadsdel med
drygt 4 500 nya bostäder och nya invånare flyttar löpande in. Haninge prioriterar möjligheten
till hållbart resande och förvaltningen ser det
som en självklarhet att Vegaborna erbjuds tillgänglig och effektiv kollektivtrafik. Under åren
2017 och 2018 färdigställs ca 800 nya bostäder
i Vega och behovet av busstrafik kommer öka
ytterligare fram tills att Vega pendeltågsstation
öppnar våren 2019.
Förvaltningen anser inte att dagens busstrafik
kommer att klara denna befolkningsökning då
det redan idag råder kapacitetsbrist. Förvaltningen hade förväntat sig en kapacitetsförstärkning av direktförbindelsen mellan Vega och
Stockholm inför trafikförändringarna i december 2017. Med den ökade inflyttningen i Vega
följer behov av förstärkt turtäthet samt trafikering en större del av dygnet. Förvaltningen
har också noterat att de lokala förbindelserna i
anslutning till Vega, till bland annat närliggande pendeltågsstationer, skulle behöva utökad
turtäthet."
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Busskommunikationen

Fortfarande inte medlem?

Årsmöte

Som medlem kan du både påverka och stödja Vega
Villaförening i viktiga frågor som trafik, skola/fritid,
byggplaner m.m.

Årsmötet, som denna gång hölls på Vegabaren,
var välbesökt med ca 80 deltagare. Vi startade
med ett informationsmöte om Vegastaden där
Alex Barsati, projektledare för Vegastaden, var
inbjuden gästtalare. Därefter hölls årsmötet i
vanlig ordning.

Om du fortfarande inte är medlem är det inte för
sent. Betala in 150 kr för 2017 till PG 81 996-1.
Vid betalning anger du namn, adress och e-post.
Föreningen planerar att skicka ut framtida medlemsinformation om t.ex. årsmöten, betalningar etc. via
e-post. Glöm därför inte att ange en e-postadress per
familj när du betalar in årsavgiften.

Familjedag med Vegaloppet
Boka redan nu in söndagen den 17 september
för då är det åter dags för Vega Villaförenings
familjedag med loppis, korvgrillning, m.m. och
inte minst Vegaloppet. Glöm inte att berätta för
grannar, släkt och vänner. Mer information om
dagen samt hur man anmäler sig kommer att
läggas upp på föreningens hemsida, facebooksida samt sättas upp på de nya anslagstavlorna
vid busshållplatsen och cykelparkeringen, på
skola och förskolor. Vi gör även ett utskick till de
vi har e-postadress till. Håll utkik!

Valborg
Enligt tradition arrangerade vi Valborgsmässofirandet vid Söderhagens badplats. Det inleddes
med fackeltåg och därefter valborgsmässobrasa,
korvgrillning, godisförsäljning och lotteri. Det
hela blev mycket uppskattat och många kom i
det för Valborg fina vädret.

Glad sommar!

Vårstädning
Söndagen den 2 april städade Vendelsö fotbollslag f-01 och f-02 gator och skogsdungar i Vega
med omnejd (Herrmanstorp, Vega och Söderhagen). Över 20 fotbollsspelare, tränare och ledare
fick tillsammans ihop runt 25 stora sopsäckar.
Det som förvånade tjejerna mest av fynden de
hittade var alla bajsblöjor som låg kastade på
gatorna. De hittade även motorhuv, däck och
förstås de hundratals bajspåsar som hundägare
kastar på gator och i skogsområden istället för
att lägga det i en soptunna. Särskilt skräpigt var
det runt skolan. För insatsen fick lagen lite pengar som ska gå till fotbollscuper i sommar.

Säkrare skolväg
Arbetet med en säkrare trafiksituation runt skola och förskola samt en säker skolväg fortsätter
och vi, tillsammans med Måsöskolans rektor, har
kontinuerlig kontakt med kommunen. Lite bättre
skyltning vid skolan har kommit upp men ytterligare tydlighet med målning av ”skola” och ”30”
kommer. Fartguppen på Jökelvägen är tillbaka och
ytterligare åtgärder diskuteras. Ett av förslagen är
att möjligen enkelrikta trafiken på Måsövägen vid
skola och förskola vid de mest hektiska tiderna på
morgon och eftermiddag. Kommunen driver just
nu ett projekt om säkra skolvägar och vi kommer
få ta del av resultatet vilket vi hoppas och tror ska
ge bra utfall framöver.

