
SPF Seniorerna Falun 

Trafikkommittén 

 

 

Minnesanteckningar från sammanträde den 2 februari 2016  

Närvarande: Bo Ottosson, Chester Bernsten, Lennart Kjellin, Lasse Bergfalk, Bo Bävertoft 

(styrelsen) och Per Börjesson (friskvårdskommittén, punkt 1-2) 

 

1. Föregående mötesanteckningar godkändes och lades till handlingarna 

 

2. Gång och cykelaktiviteter tillsammans med friskvårdskommittén vecka 24 och 37 

 

Beslöts att genomföra den första aktiviteten den 15 juni med möjlighet till promenad 

runt Tisken och cykeltur runt Tisken samt till Främby udde och tillbaka. Tänkbar start- 

och målplats vid Pelle Bergs backe 

Alla funderar på frågor utmed slingorna samt på aktiviteter vid 3 kontroller. Frågorna 

bör ha anknytning till trafiksäkerhet och -regler för fotgängare och cyklister. 

Förslagen diskuteras vid nästa möte. 

Lennart åtar sig att skaffa priser från olika sponsorer (inriktning cirka 10 priser med 

ett särskilt förstapris). 

Det bedömdes att aktiviteten kräver cirka 10 funktionärer från de båda 

kommittéerna, 

Nästa möte förläggs till den tänkta startplatsen (31 mars). 

Aktiviteten vecka 37 förläggs till den 15 september. Närmare detaljer beslutas 

senare. 

 

3. Skrivelse om kollektivtrafiktaxor 

 

Bo Bävertoft åtar sig att kontrollera om styrelsen har fått något svar på vår skrivelse 

till Falu kommun om kollektivtrafiktaxorna. Frågan bevakas. 

Beslöts också att bevaka diskussionen i kommunen om neddragning av 

kollektivtrafiken i tätorten. 

 



4. Sittplatser i centrum 

 

Notis kommer i nästa SPF-nytt. Frågan tas upp på nästa möte. 

Någon från kommittén försöker närvara vid medlemsmötet den 9 mars för att puffa 

för frågan. 

 

 

5. Brister i utmärkning av övergångsställen 

 

Bosse har skrivit till Falu kommun och fått ett tämligen intetsägande svar. 

Beslöts att följa upp frågan genom att kommittén promenerar runt och kartlägger 

brister (prel vid mötet 19 maj) för att sedan redovisa dessa för kommunen. 

 

6. Ökat utrymme för cykeltrafik 

 

Den av kommunen antagna planen håller en hög ambitionsnivå och det kommer 

sannolikt att bli problem att genomföra den av ekonomiska skäl. 

Beslöts att diskutera frågan med fokus på Korsnäsvägen mellan centrum och 

Norslund vid nästa möte. Bosse och Chester funderar på ett underlag till en skrivelse 

till kommunen. 

 

7. Övriga frågor 

 

Diskuterades kommunens användning av Q-Park för parkeringsövervakning på allmän 

plats-mark. Frågan tas upp nästa sammanträde. 

 

 

Vid penna och tangentbord: 

 

Lasse Bergfalk 


