
Vi vill veta vad du som 
bor; Sjöberg tycker om 
trafikmiljön i ditt område. 



Trafik- och fastighetskontoret i Sollentuna kommun arbetar för en ökad trygg
het i trafikmiljön i Sollentuna. För 2016 har Sjöberg valts ut för detta arbete. 

VI VILL VETA VAD DU TYCKER 
Vi vill veta vad du som boende tycker om trafikmiljön i Sjöberg. På så sätt får vi bättre lo
kalkännedom och kan göra bättre prioriteringar av åtgärder i området. 

Kom och träffa oss ... 
10/10 kl 18.30-20.30 i Kärrdalsskolans matsal kan du träffa tjänstemän och politiker 
från trafik- och fastighetskontoret på ett dialogmöte för att ge oss din bild av hur du upple
ver trafiken. Observera att detta inte är ett informationsmöte utan ett möte där vi disku
terar i grupper runt kartor och samlar in information och synpunkter. 
Anmäl dig på: tfn@sollentuna.se, ange "dialogmöte Sjöberg" i ämnesraden. Tänk på att 
antalet platser är begränsat. Först till kvarn.Yi bjuder på fika . 

•.. och/eller fyll i en webbenkät 
Oavsett om du väljer att delta på dialogmötet eller inte så önskar vi att du fyller i en 
webbenkät med frågor om trafikmiljön i ditt område. 

• Adress till webbenkäten: www.sollentuna.se/enkat-sjoberg. 
Vi önskar få ditt svar senast I 6/ I O 20 16 

• Samtliga i hushållet är välkomna att svara, dock bör den som svarar vara minst 15 år. 
• Svaren behandlas självklart helt anonymt. 
• Om du inte kan fylla i enkäten via webben så kan du ringa till Sollentunas kontaktcenter 

på 08-579 210 00 och få enkäten hemskickad i pappersform. 

o 

FORTSATT ARBETE OCH ATERKOPPLING 
Dialogmötet är en del i en större kartläggning i vilken enkäten, hastighetsmätningar och 
platsbesök ingår. Trafik- och fastighetskontoret kommer att återkoppla resultatet av kart
läggningen och förslag på eventuella påföljande åtgärder skriftligen till dig. 

VILL DU VETA MER? 
Läs om kommunens arbete med trafikfrågor i Sollentuna på www.sollentuna.se/trafik 
Övriga frågor: kontaktcenter 08-579 210 00 

Välkommen med dina synpunkter! 
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