Från:
Till:
Ämne:

18 Stadsmiljö- och tekniska nämnden
17 Grundskole- och gymnasienämnden; 16 Förskolenämnden
Sv: Remiss - Sundbybergs stads strategi för angöring och parkering - för
besvarande senast 29 juni 2021

Hej
Det går bra med anstånd för förskolenämnden och grundskole- och gymnasienämnden till den 27
augusti.
Vi ber er dock att gärna skicka förvaltningens underlag senast den 29 juni.

___________________________________
Jessica Creutzer
Nämndsekreterare
FÖRVALTNINGSSTABEN
SAMHÄLLSBYGGNADS- OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN

jessica.creutzer@sundbyberg.se
Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg
08-706 67 16
www.sundbyberg.se

Sundbyberg växer med dig!
Information om behandling av personuppgifter
Inom Sundbybergs stad är respektive nämnd och bolagsstyrelse personuppgiftsansvarig.
För information om hur Sundbybergs stad behandlar personuppgifter, besök
www.sundbyberg.se/dataskydd. Kom ihåg att skriftlig kommunikation till stadens
nämnder och bolag kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och/eller arkiveras.
Från: Ronny Colner <ronny.colner@sundbyberg.se> För 17 Grundskole- och gymnasienämnden
Skickat: den 3 maj 2021 08:38
Till: 18 Stadsmiljö- och tekniska nämnden <stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se>
Ämne: Sv: Remiss - Sundbybergs stads strategi för angöring och parkering - för besvarande senast 29
juni 2021
Hej,
Går det att få anstånd till augusti? Det är sent för oss att få med i maj och grundskole- och
gymnasienämnden har inget sammanträde i juni.
På grundskole- och gymnasienämndens vägnar

____________________________________
CENTRAL FÖRVALTNING
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Grundskole-ochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg
08-706 80 00
www.sundbyberg.se

Sundbyberg växer med dig!

Från: Jessica Creutzer <Jessica.Creutzer@sundbyberg.se> För 18 Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Skickat: den 30 april 2021 11:57
Till: 07 Aldrenamnden <07Aldrenamnden@sundbyberg.se>; 20 Social- och arbetsmarknadsnämnden
<Socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se>; 16 Förskolenämnden
<Forskolenamnden@sundbyberg.se>; 17 Grundskole- och gymnasienämnden <Grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se>; 19 byggnads- och tillståndsnämnden
<byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se>; 14 Kultur och fritidsnamnden
<Kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se>; 12 Valnamnden <12.Valnamnden@sundbyberg.se>; 21
Överförmyndarnämnden <overformyndarnamnden@sundbyberg.se>;
'info@sundbybergsstadshusab.se' <info@sundbybergsstadshusab.se>
Kopia: Ann-Marie Lönnqvist <Ann-Marie.Lonnqvist@sundbyberg.se>; Elvira Brandt
<Elvira.Brandt@sundbyberg.se>
Ämne: Remiss - Sundbybergs stads strategi för angöring och parkering - för besvarande senast 29 juni
2021
Hej
Härmed remitteras Sundbybergs stads strategi för angöring och parkering till stadens samtliga
nämnder och Sundbybergs stadshus AB till och med 29 juni 2021. Remissvar skickas till
stn@sundbyberg.se. Vänligen uppge diarienummer STN-0122/2021.
Mitt i remissperioden kommer ett frågetillfälle anordnas. Den 27/5 klockan 15-16 svarar
arbetsgruppen för dokumentet på frågor i en livesändning via Teams. Vill du delta? Skicka i så fall ett
mejl till vår funktionsbrevlåda angoringoparkering@sundbyberg.se. Du kommer sedan få en länk till
livesändningen.
För att frågetillfället ska fungera effektivt och vi ska kunna förbereda oss ber vi dig som har frågor
mejla dem till angoringoparkering@sundbyberg.se senast 23/5. Dit går det även bra att skicka
mindre frågor som inte avses besvaras under frågetillfället.
Det finns svar på några vanliga frågor kring angöring och parkering på stadens hemsida:
https://www.sundbyberg.se/bygga-bo-miljo/trafik-gator-parkering/parkera/parkeringsstrategi-paremiss.html
Hälsningar,
Elvira Brandt
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Jessica Creutzer
Nämndsekreterare
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jessica.creutzer@sundbyberg.se
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Sundbyberg växer med dig!
Information om behandling av personuppgifter
Inom Sundbybergs stad är respektive nämnd och bolagsstyrelse personuppgiftsansvarig.
För information om hur Sundbybergs stad behandlar personuppgifter, besök
www.sundbyberg.se/dataskydd. Kom ihåg att skriftlig kommunikation till stadens
nämnder och bolag kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och/eller arkiveras.

