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Sänk farten i Vega
Vi har under hösten haft diskussioner med  
kommunen vad det gäller att bygga fler fart- 
gupp för att sänka farten i Vega. Trots att de nu 
byggt upphöjda övergångställen vid förskola 
och skola kör många för fort. Vi anser att det inte 
ska vara möjligt att köra för fort över ett gupp 
och att det även ska finnas fartgupp vid de 
stoppskyltar som finns för att lära alla att man 
ska stanna där. 

Vårt fokus ligger runt skola och förskola samt 
barnens skolväg men vi driver även parallella 
diskussioner med kommunen för andra förbätt-
ringar av säkerheten på fler ställen i Vega. Alla 
brev går att läsa på vår hemsida www.vegavilla-
forening.se samt Facebook www.facebook.com/
vegavillaforening. 

Våra barn är oersättliga - Vega Villaförening 
vädjar till alla er i Vega att respektera hastig-
hetsgränserna. Glöm inte heller bort att du syns 
mycket sämre i mörkret så använd reflex!

Styrelsen Vega Villaförening
Ordförande  

Ingemar Jonsson
Vegavägen 34 B, 070-267 13 21

evingemar@yahoo.se

Vice ordförande  
Franca Kellermann

Brusewitz väg 21, 070-881 20 81
franca.kellermann@gmail.com

Kassör  
Pentti Leppänen

Olsängsvägen 5, 070-202 77 08
pentti.leppanen50@gmail.com

Sekreterare  
Emelie Stålhammar

Uthagsvägen 3, 073-641 85 69
emelie.stalhammar@gmail.com

Ledamöter  
Gert Svensson

Hjälmsäters väg 9, 070-346 83 90
gert@pdc.kth.se

Johan Dressler                                        
Söderhagsvägen 27 A, 070-861 00 52

johan.dressler@gmail.com

Tobias Hammarberg
Jökelvägen 16, 070-393 88 50

tobias.hammarberg@gmail.com

Robert Schöllin
Palandersväg 24, 070-745 34 83

robert.schollin@gmail.com

www.vegavillaforening.se



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

Glöm därför inte att 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.

Medlemsavgiften 
2017

Vegaloppet 2016
Den 18 september arrangerade Vega Villa- 
förening för andra året en familjedag med loppis, 
korvgrillning, fik, ballongvikare, tävling samt 
Vegaloppet. Vi hade tur och fick riktigt fint väder 
och många som ville vara med. Uppskattnings-
vis var det mellan 250-300 besökare. Över 100 
personer deltog i stora och lilla Vegaloppet. Det 
var jätteroligt att se så många deltagare och 
alla härliga barn som ger allt de har när de ska 
springa. Många uppskattade att vi kunde vara 
på förskolan Alprosen och deras mysiga gård, 
Rosengården.

Förutom medaljerna till de som sprang delades 
tre priser ut i form av biocheckar till de som vann 
”gissagodis-tävlingen”. Vinnarna finns publice-
rade på Vega Villaförenings sida på Facebook. 
Gå gärna in där för att se vilka som vann och för 
att titta på bilder och filmer från evenemanget. 
www.facebook.com/vegavillaforening

Bussar till och från Vega
Som de flesta säkert vet fick vi efter en hård 
kamp i våras behålla buss 810. Detta tack vare 
gemensamma insatser från många olika håll. 
Efter sommaren har vi träffat både Nobina och 
trafikförvaltningen på Stockholms Läns Lands-
ting för att diskutera hur vi kan få en ökad turtät-
het av busskommunikationen. 

Vi har kämpat för förbättrad bussförbindelse 
i flera år men trots samsyn och besked om att 
satsningar behöver göras för oss i Vega så kvar-
står det faktum att turtätheten inte förbättras. 
För buss 810 förblir den oförändrad och vad det 
gäller buss 830 försämrades linjens turtäthet i 
början av hösten vilket är helt oacceptabelt. 

Eftersom vi ännu inte fått igenom våra önskemål 
via Nobina eller trafikförvaltningen har vi åter 
igen skickat brev till samtliga instanser som är 
ansvariga för kommunikationerna i hopp om en 
förbättring. 

För att det ska hända något behöver vi din hjälp 
så fortsätt med att skicka in just dina önskemål 
till SL om hur du vill att trafiken ska förbättras 
eller om det uppstår problem eller förseningar. 
Ju mer information de får in desto mer underlag 
får de för att påverka de som planerar buss- 
kommunikationen. 

Du kan maila via deras hemsida eller ringa dem 
dygnet runt: sl.se/sv/kundservice/

Facebook
På vår Facebook-sida hittar du aktuell informa-
tion som berör Vegaområdet. Där kan du även 
skriva inlägg eller diskutera aktuella frågor. 

www.facebook.com/vegavillaforening

God Jul 
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Gott Nytt År!


