
 

 

 

 

 

 
Ordföranden har ordet! 

Hej! 
 
Nu är det den tid på året igen då det är 
mörkt och kallt ute och då blir det så klart 
dags för en ny bulletin.  
 
Styrelse följer noggrant Väsjöprojektet och 
arbeten som pågår i området. Arbeten 
pågår på Frestavägen, på Skogsängsvägen 
samt det som ska bli Väsjötorg. 
Frestavägen kommer att vara klar i sin 
helhet under våren 2020. Rökeriparkering 
kommer att användas under kommande 
skidsäsong. Däremot har planeringen för 
vissa områden saktat av p.g.a. den osäkra 
bostadssituationen. Inga nya detaljplaner 
har tagits fram. 
 
Linbanan kommer inte att bli av eftersom 
det inte fanns de ekonomiska förut-
sättningarna för en sund finansierings-
lösning. Vi från Edsängens Villaägare-
förening har medverkat för att säkerställa 
att alla fakta och våra synpunkter tas med 
i beslutsprocessen. 
 
En del av vår tid går nu åt att bevaka 
situationen vid korsningen Frestavägen / 
Båtmansvägen och att framföra våra 
synpunkter, detta gör vi under våra möten 
med kommunen, till kontaktcenter och 
skriftligen.  
 
Styrelsen gör sitt bästa för att tillvarata 
medlemmarnas intressen i alla frågor som 
rör utvecklingen runt Edsängen. Därför 
behöver vi nya medlemmar i styrelse. Just 
nu är vi bara fyra stycken. Är ni 
intresserade att vara med, kontakta någon 
av oss i styrelsen eller anmäl er direkt till 
valberedningen (Willi Grosser, 
070 - 965 31 42). 
 

Bulletinen delar vi 
ut till alla boende i 
Edsängen, 
medlemmar såväl 
som icke-
medlemmar. Vårt 
arbete med synpunkter och påverkan på 
kommunens planering syftar till att göra 
det bättre för oss alla i Edsängen. Jag vill 
därför särskilt be er som ännu inte är 
medlemmar att ansluta er och på det sättet 
stödja föreningens arbete. På köpet får ni 
också tillgång till alla de förmåner och den 
rådgivning som Villaägarnas Riksförbund 
ger sina medlemmar. Se längre fram i 
bulletinen hur anmälan går till!  
 
Tips och råd från er medlemmar är alltid 
välkomna. Skicka gärna synpunkter på 
mail till vår adress edsangen@gmail.com 
och passa på att anmäla er till den mail-
lista vi använder om ni inte redan gjort 
det. Har ni inte mail går naturligtvis 
telefon eller en lapp i brevlådan också bra. 
Styrelsens telefonnummer finns på sista 
sidan i bulletinen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha en fin Jul och ett Gott Nytt år, och glöm 
inte årsmötet den 9 mars 2020! 

 
Marco Casole 

Ordförande
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Grannsamverkan 
 
Nu har vi den mörkaste tiden framför oss, 
vilket gör det lättare för tjuvar att smyga runt i 
våra kvarter. Dessvärre blev ju en familj på 

Aklejavägen drabbad av inbrott för 
några veckor sedan. Det gör att vi 
inte kan slappna av och tänka att 
det händer överallt i Sollentuna 
men inte hos oss. Det är alltid bättre 
att nu vara lite extra vaksam över 
vad som sker i våra kvarter. Det är 
lätt att bli lite ofokuserad, när tex 

grävarbeten från kommunen pågår med 
mycket extra folk i gång i samband med det, 
och kanske då inte uppmärksamma någon 
som inte hör dit utan har andra avsikter. 
 
Stående info från polisen nu är: ”Säsong för 
takboxstölder. Se till att aldrig förvara något i 

boxen. Men - modus är att det är själva boxen 
som är målet för stölderna. Så det bästa 
skyddet är att alltid ta av boxen och ställa in 
den i låst utrymme. Bildelsstölderna är 
frekventa i hela lokalpolisområdet. Stölderna 
sker vanligen när bilen är parkerad hemma på 
natten. Förvara aldrig nyckeln i närheten av 
entrédörren då länkad signal är en av 
metoderna”. 
 
Ser du något misstänkt i området, kontakta 
polisen på 114 14, alternativt lämna tips på 
www.polisen.se. Vid pågående brott ring 
alltid 112! 
 

God jul och Gott Nytt År 
önskar 

Christina Danewid, för Grannsamverkan 
 

 

Trafiksäkerhet längs Frestavägen och korsningen Båtsmansvägen 
 
I korsningen Frestavägen/Båtsmansvägen har 
det under det senaste året pågått 
ombyggnation och enligt kommunens 
projektledare ska det vara klart innan jul. 
 
Många har under året kontaktat kommunens 
Kontaktcenter med synpunkter om arbetet, 
mellan 1 november 2018 och 20 november 
2019 har de registrerat minst 65 ärenden. Vår 
förening skickade i april in en skrivelse där vi 
önskade att trafiksignalerna vid övergångs-
stället skulle återplaceras och att hastighets-
gränsen längs Frestavägen skulle sänkas till 40 
km/tim. 
 
I slutet av april fick vi svar från Natur- och 
trafiknämnden där de skrev ”På Frestavägen 
pågår ombyggnad under 2019 och i samband 
med dessa så kommer korsningen vid 
Frestavägen/Båtmansvägen att hastighets-
säkras genom att hela korsningen får en 
upphöjning, åtgärden planeras vara klar under 
våren. Detta innebär att tidigare 
trafiksignalanläggning inte kommer att 
återmonteras. Vad gäller reglering av 

hastigheten på Frestavägen så kommer en 
sänkning att göras till 40 km/h på sträckan 
utifrån Danderydsvägen.” 
 
Som vi alla uppmärksammat blev korsningen 
inte fördigställd inför sommaren och i 
november uppmärksammade både boende i 
närheten och styrelsen åter kommunen på 
bristfällig belysning, skyltning och allmänt låg 
trafiksäkerhet för skolelever och andra gående 
som trafikerade omgivningen.  
 
Vid ett möte på plats i mitten av november 
medgav kommunens representant att det 
kunde varit bättre uppföljning på arbetet, och 
att projektet dragit ut ovanligt lång i tid. 
 
Styrelsen har skickat en ytterligare skrivelse 
till kommunen, men uppmanar också er 
medlemmar att höra av sig till kommunens 
kontaktcenter med sakliga och konkreta 
synpunkter så att korsningen blir trafiksäker. 
 
Skrivelse och svar kommer upp på föreningens 
hemsida så snart de skickats och mottagits. 

 

Edsängen på Facebook 
 
För alla oss boende här i Edsängen finns gruppen ”Edsängen!”. Här kan ni informera eller slänga 
ut frågor till varandra om det mesta. Hitta någon att träna, dricka kaffe eller promenera med. Det 
finns ytterligare en grupp exklusivt för den kvinnliga befolkningen i Edsängen, ”Edsängens 
Systerskap”.  
 
Grupperna är slutna och du begär tillträde via Facebook, bara ett krav finns för att kunna gå 
med, du måste bo i Edsängen. Grupperna kan komma att göras hemliga framöver. 
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Möte mellan Edsängens Villaägareföreningen och Sollentuna kommun 
 
Den 14 november träffade representanter från 
EVF (Marco och Sture) Mattias Berg och Susan 
Silverberg från Sollentuna kommun. Mattias 
och Susan arbetade på Väsjöenheten som nu 
har blivit omorganiserat och är en del av 
Samhällsbyggnadsnämnden där detalj-
planeringen och olika exploateringsprojekt 
hanteras. 
 
Vi diskuterade följande punkter: 
✓ Väsjöprojekt – status och tidplan 
✓ Pålningsarbetet på Väsjötorg börjar v 47 

och pågår till juni 2020. Enligt 
kommunen, innebär detta framför allt 
oväsen i området men inga andra 
bekymmer  

✓ Parkering på Rökeriområdet är klar och 
kommer att vara tillgänglig redan till jul. 
Den kommer att användas vid vissa 
helger under slalomsäsongen. 

✓ Frestavägen södra etappen (längs sjön) 
beräknas vara klar våren 2020 

✓ Planering för vissa område (Södra 
Väsjön, Sportfältet) är oklar på grund av 
den osäkra situationen på bostads-
marknaden 

✓ Andel hyresrätter ökar 
✓ Skogsängsvägen, arbetet planeras vara 

klart i juni 2020 
✓ Cykelbana mellan Edsängen och Väsjön 

(förlängning Skogsängsvägen) beräknas 
vara klar våren 2020 

✓ Vi har framfört ett förslag om en 
förgrening av cykelbanan från sportfältet 
så att den också får en direkt anslutning 
till Bäckvägen, detta för att minimera 
antalet cyklister i vårt villaområde. 
Kommunen har noterat detta 

✓ Vi har framfört våra synpunkter kring 
korsningen Frestavägen/Båtmansvägen. 
Mer om detta i separat stycke. 

 

Småfåglarnas överflöd blir råttföda 
 
Nu när vintern kommer och många vill hjälpa 
småfåglarna att hitta mat, men med mat på 
marken finns risk att råttor kommer och 
kalasar. Anticimex råder husägare att inte 
mata fåglarna med fågelfrö som trillar ner på 
marken och blir lätt åtkomlig föda för 
råttorna. Mata fåglar med talgbollar istället. 
 
Anticimex skriver på sin hemsida att du lättast 
undviker råttor genom att 
✓ Inte lämna mat framme, att hålla rent och 

städat i förråd och lager, råttor bygger 
gärna sina bon i bråte. 

✓ Håll koll på växterna. Råttor klättrar bra 
och kan använda sig av klätterväxter, träd 
och buskar för att komma till balkonger 
eller ventiler. 

✓ Håll koll på soporna. Se till att det är lock 
på sopbehållare och att komposter är

 placerade en bra bit från fastigheten. 
 
Råttor orsakar allvarliga skador på hus och 
egendom och kan dessutom bära på bakterier 
och virus som gör människor sjuka. 
 
Enligt Wikipedia blir brunråttan (Rattus 
norvegicus) mellan 20 och 30 cm lång, mätt 
utan svans. Råttorna gräver gångar i jorden 
där de bor och förvarar sin mat. Ett råttpar 
kan få upp till 12 kullar på ett år med 
vanligtvis 9 ungar och ungarna blir 
könsmogen efter ca två till tre månader så det 
kan snabbt bli många råttor i trädgården. 
 
I många husförsäkringar ingår skydd mot 
skadedjur så ser du en råtta, ring snabbt för 
skadedjurssanering.

 
Nyinflyttad? 
 
Ni hälsas hjärtligt välkomna till Edsängen och 
vi tycker det vore trevligt om ni ville vara en 
del av vår gemenskap och medlem i vår 
förening. 
 
Gå in på Villaägarnas Riksförbunds hemsida, 
www.villaagarna.se och sök fram vår 
förenings hemsida och välj ”Bli medlem” som 

finns i högerkanten på websidan. Om du blir 
medlem på annat sätt, glöm inte att ange vår 
föreningskod 1183. 
 
Ta gärna kontakt med Christina Danewid, 
områdets samordnare för grannsamverkan 
som finns i området. 
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Föreningsinformation 

Snabbare för dig och billigare för 
föreningen att skicka ut information via e-
post.  
 
Skicka ett mejl till edsangen@gmail.com 
för att anmäla er. 
 
Edsängsbulletinen delas ut i alla brevlådor 
i området. Den finns även i elektronisk 
form på föreningens hemsida. 

Låna prylar av föreningen 

För er medlemmar i Edsängens Villa-
ägareförening finns kundkort till Martin 
Olsson. Kundkorten finns att låna hos Ola 
Bogren och Marie Eckerstrand. Vi har även 
en kaffebryggare med kapacitet upp till 50 
koppar och 10 st. muffinsformar i plåt att 
låna för medlemmar utan kostnad.  
 
Läs mer på föreningens hemsida om hur 
du gör. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God Jul och Gott Nytt År 

Önskar 

Styrelsen i Edsängens Villaägareförening 
 

Kallelse till årsmöte 

Årsmöte för medlemmar i Edsängens Villaägareförening kommer att genomföras 
måndag den 9 mars 2019, klockan 19:00. Vi kommer att vara i Gärdesskolan, 
samma plats som föregående år. Gärdesskolan ligger i samma byggnad som 
Rudbecksskolan med ingång från Djupdalsvägen. 
 
Valberedning: 
Willi Grosser, tel. 070 - 965 31 42 
 
Som vanligt kommer vi att ha en inbjuden gäst som berättar om aktuella ting. Denna 
gång så blir det Sollentuna kommun som kommer och informerar om vad som 
händer i Väsjöområdet och i närområdet i övrigt 
 
Medlemmar har möjlighet att inför årsmötet inkomma med motioner. Dessa skall 
vara inlämnade till styrelsen senast 31 januari. Eventuella motioner kommer att 
presenteras på hemsidan inför mötet. 
 
Dagordning för årsmötet finns att se på vår hemsida. Har du inte internet, så 
kontakta någon i styrelsen för ett pappersexemplar. 
 
Välkomna! 

 

Edsängsbulletinen ges ut av Edsängens villaägareförening två gånger per år.  
2019 års styrelse består av Marco Casole (ordförande) tel. 070 - 779 24 95,  
Martin Johnson (v ordförande) tel. 070 - 484 11 31, Sture Byström (kassör) tel.  
070 - 571 17 70 och Tomas Svensson (sekreterare) tel. 070 - 695 69 34 
 
Vår föreningshemsida hittar du på 
https://www.villaagarna.se/lokalt/region-abc2/lokalforeningar/edsangens-
villaagareforening/  
 
För att komma i kontakt med styrelsen går det bra att ringa någon i styrelsen eller 
eposta till edsangen@gmail.com 
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