
lennart sundin <varvseken@gmail.com>

Fwd: Tack för din synpunkt! Ärendenummer SY1805081242MDF 
1 meddelande

Staffan Sillén <staffan.sillenkolsva@gmail.com> 8 maj 2018 12:46
Till: lennart sundin <varvseken@gmail.com>

 
 

Vidarebefordrat brev:
 
Från: <noreply@synpunktsportalen.stockholm.se> 
Ämne: Tack för din synpunkt! Ärendenummer SY1805081242MDF 
Datum: 8 maj 2018 12:42:44 CEST 
Till: <staffan.sillenkolsva@gmail.com> 
 

Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ: Klagomål mottagits och registrerats. Din synpunkt har fått ärendenummer SY1805081242MDF.

Din beskrivning: Detta gäller strandpromenaden utmed Mörtviken och Ekensbergs udde i Gröndal. 
 
Jag undrar varför rester av julgransinsamlingen ligger kvar på gräsmattan vid Mörtviken? Jag undrar varför rester från en avverkning för ett år sedan får ligga kvar och skräpa vid
promenadvägen? Varför slybuskagen tillåts bli 3 meter höga? 
Varför inte nerklottrade bänkar saneras? Varför hela strandpromenaden kantas av sly som inte gjorts något åt på flera år? Varför utsikten mot sjön från snart sagt varenda bänk är skymd av
sly.  
Jag undrar också om Stockholms stads entreprenör tar betalt för arbete som inte utförs. Det framgår ju av entreprenad avtalet att entreprenören alldeles uppenbart struntar i vad som är
avtalat. Jag har avtalet, men vänligen skicka mig uppgifter om hur mycket Stockholms stad betalar för underhåll (som inte utförs).  
 
Staffan Sillén 
staffan.sillenkolsva@gmail.com 
tel 0730 56 7102 
Gröndalsvägen 196 
117 69 Stockholm

Tack för ditt bidrag till en bättre stad!

Våra svarstider är:

3 arbetsdagar för enklare ärenden. Exempelvis frågor om vem du bör kontakta om något, hur en tillståndsansökan går till eller information om stadens verksamhet. 10 arbetsdagar för
ärenden som behöver utredas. Komplicerade ärenden kan behöva längre svarstid men då får du information om det samt vem som ansvarar för ditt ärende inom 3 arbetsdagar. Din synpunkt
kan behöva besvaras av flera enheter inom Stockholms stad vilket medför att du kan få svar vid flera tillfällen.

Med vänliga hälsningar,  
Stockholms stad

www.stockholm.se
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