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Bilaga A
Från: Philip Shaw
Skickat: den 7 april 2015 22:13
Till: jenny.gustafsson@osteraker.se
Kopia: marten.pehrsson@osteraker.se
Ämne: Hästängsuddsvägen, paddor, Boda träsk igen
Hej Jenny, Jag hoppas du fick det här brevet (se nedanför) för en vecka sedan, eller kanske för en
månad sedan då vi först skrev till Mårten. Det är bråttom nu ved Boda träsk. Jag måste åka
utomlands för jobbet och jag antar att paddorna börjar försöka kryssa vägen mens jag är borta. Jag
tänker därför innan jag åker lägga ut träbitar längs trottoarkanten så att paddorna har en chans. Det
är naturligtvis bara tillfälligt tills ni hinner gör något proffsigare, och jag vet inte hur bra det funkar.
Jag hoppas ni snart kan ta riktiga åtgärder.
Hälsningar
Philip Shaw
Hej Jenny
Jag tror Mårten Pehrsson har vidarebefordrat till dig vårt brev angående trottoarkanten och paddor
som måste kryssa vägen till Boda Trask här i Svinninge. Jag bifogar det i alla fall.
Vägfolket jobbar just nu på den del av trottoaren. Har du en möjlighet att se till att åtgärder tas nu
för att de här skyddade djuren överlever (om de lyckas kommer över vägen, vill säga)?
Om inte, skulle vi vara mycket glada att veta det, så att vi kan sätta in någonting temporärt själva.
Paddorna börjar rör på sig under de kommande dagar.
Vi skulle därför vara tacksamma för ett snabbt svar.
Hälsningar
Philip
Brevet från tre veckor sedan:

Mårten Pehrsson,
Österåkers Kommun
cc Kristina Eriksson
cc Kent Gullberg

Hej Mårten
Paddor och Svartgarnsvägen
Paddor är en hotad art, som du vet, och därför fridlysta. Här i Svinninge hade vi tills nyligen
massor av paddor, men de har minskat kraftig på senaste tid. Därför är det nödvändigt att
minska deras dödlighet.
Vi i Svinninge/Hästängsudd har nyligen fått en fin trottoar längs Svartgarnsvägen vid Boda
träsk. Som du vet, korsas vägen varje vår av paddor som går från skogen till sjön för att
föröka sig, och det är naturligtvist viktigt att de kan fortsätta med det även efter utbyggnad av
vägen
Trottoaren har ganska höga kantstenar på sjösidan och det är omöjligt för paddorna att klättra
upp när de väl har korsat vägen. Därför har ni byggt en tunnel där vägen lutar upp mot
Karsvretavägen, och inskärningar i kantstenarna och små ramper av asfalt där vägen planar ut
och paddorna korsar den för att komma till sjön.
Vägen har utbyggts i två etapper. Den första var klar i fjol och på den sträckan finns det
inskärningar och ramper. Men vid den sträckan som just har byggts finns det än så länge
ingen möjlighet för paddorna att kommer upp från vägen. Den här etappen av trottoaren
ligger vid en stycke våtmark som är speciellt viktig för paddornas förökning. Ingen vill att
paddorna stannar på vägen och krossas.
Tyvärr kommer paddornas migration att komma tidigt i år på grund av det milda vädret. Det
är bråttom att någonting görs för att också den nya delen av trottoaren inte ska bli ett
oövervinnerligt hinder för dessa hotade amfibier. Vi hoppas ni kan vidta snabba åtgärdar.

Från: Philip Shaw [mailto:Philip.Shaw@english.su.se]
Skickat: den 8 april 2015 07:51
Till: Jenny Gustafsson
Kopia: Mårten Pehrsson
Ämne: Paddor

Nu ligger det ett tjugotal paddor krossade på den sträcken av Hästängsuddsvägen där Ncc
arbetar. Jag har lagt ut lite symbolisk grus och räddade två som fortfarande gick längs
trottoarkanten men det som krävs är att någon tar kontakt med NCC och ber dem att bygga
asfaltramper nu.
Hälsningar
Philip Shaw
Sent from my Sony Xperia™ smartphone
Från: Jenny Gustafsson [jenny.gustafsson@osteraker.se]
Skickat: den 8 april 2015 09:18
Till: Philip Shaw
Kopia: Mårten Pehrsson
Ämne: SV: Paddor

Hej,
Jag kommer att träffa NCC nu och gå igenom vilka åtgärder vi kan göra akut och beställa att de fasar
kantstenen på liknande sätt som vi gjort på andra sträckor.

Vänliga hälsningar
Jenny Gustafsson
Projektledare Väg- och Anläggning
Österåkers kommun, väg- och trafikenheten
_________________________________________________

Österåker - skärgårdskommunen
Tel dir 08-540 813 71
Tel vx 08-540 810 00
E-post jenny.gustafsson@osteraker.se
Besök Hackstavägen 22, 184 31 Åkersberga
Post 184 86 Åkersberga
Webb www.osteraker.se

Från: Philip Shaw [mailto:Philip.Shaw@english.su.se]
Skickat: den 8 april 2015 09:46
Till: Jenny Gustafsson
Ämne: SV: Paddor
Jenny -- det är inte bara att skär av kanterna av stenen, det måst också till något slags ramp på det
sättet som gjordes i fjol.
Post 184 86 Åkersberga
Webb www.osteraker.se

Från: Jenny Gustafsson <jenny.gustafsson@osteraker.se>
Skickat: den 8 april 2015 14:09

Till: Philip Shaw
Ämne: SV: Paddor
Hej igen,
Ja, nu lägger vi asfaltsramper fram till den busshållsplatsen man håller på med nu samt ersätter de
trasiga på första sträckan. Sedan fasar vi stenen och lägger sista lagret asfalt. Det är preliminärt
planerat under v 20-22 och då får vi se till att kanterna inte är för höga. Ja, jag såg idag att det var
just där vi håller på nu som det vara många som blivit påkörda, men senast imorgon ska ramperna
vara på plats.

Mvh Jenny
Från: Philip Shaw [mailto:Philip.Shaw@english.su.se]
Skickat: den 14 augusti 2015 12:21
Till: Jenny Gustafsson
Kopia: Mårten Pehrsson
Ämne: Paddor igen

Hej Jenny.
Ved busshållplatsen Svartgarnsvägen har NCC lagt ut två asfaltramper men de har inte gjort
något med kantstenarna. De har också förnyat alla asfaltramper. Jag är rädd för att
ramperna kommer att förstöras under vintern igen som i fjöl, så att vi kommer att ha
samma problem nästa vår. Kan du kontakta dem och be dem att skära när i kantstenarna?
Hälsningar
Philip
Från: Jenny Gustafsson <jenny.gustafsson@osteraker.se>
Skickat: den 30 september 2015 19:16
Till: Philip Shaw
Ämne: SV: Paddor igen
Hej!
Ledsen för sent svar, men vi har haft frågan upp på byggmötena och …. NCC kommer att hugga
fasningar på kantstenen på de här tre ställena senast under oktober.

Vänliga hälsningar
Jenny Gustafsson
Projektledare Väg- och Anläggning
Österåkers kommun, väg- och trafikenheten
_________________________________________________

Österåker - skärgårdskommunen
Tel dir 08-540 813 71
Tel vx 08-540 810 00
E-post jenny.gustafsson@osteraker.se
Besök Hackstavägen 22, 184 31 Åkersberga
Post 184 86 Åkersberga
Webb www.osteraker.se

Jenny!
Tack så mycket för svaret. Vad bra att ni kommer att fixa det. Jag sa fel att det finns rampar
överallt -- faktiskt finns de bara på de två nya ställena. Men det vet du säkert.
Jag tycker det vore bäst att göra en inskärning till ved busshållplatsen, där ganska många
paddor vill komma över vägen, och så skära lite mer i alla inskärningar längs vägen så att
det går för paddorna att klättra upp. Jag tror inte de klarar den vertikala biten som nu är
kvar.
De kommer naturligtvis fortfarande att bli överkörda, men de brukar flytta på sig på natten,
när det inte kör så många bilar, och nu kommer de att kunna fortsätta resan. Tack så
mycket!

