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Trafikkommittén 

 

Minnesanteckningar från sammanträde den 25 maj 2016 

Närvarande: Bo Ottosson, Lennart Kjellin, Lars Bergfalk, Chester Bernsten och Per Börjesson från 

Friskvårdskommittén 

1.  Föregående mötesanteckningar  

Godkändes och lades till handlingarna. 

2.  Gång- och cykelaktiviteter gemensamt med Friskvårdskommitten den 15 juni. 

Bestämdes att göra en slinga för cyklande och en slinga för gående. Frågorna till slingan för 

cyklande förslagsvis med gul färg och frågorna till slingan för gående med blå färg och symbol för 

respektive cyklande och gående infogade. Antal frågor bestämdes till 8 stycken. 

1. Alla funderar på frågor som skickas till Per B. 

2. Per B sammanställer frågorna som sedan skickas till övriga. 

3. Chester B kollar gentemot reglerna. 

4. Lars B plastar in frågorna färgade och klara. 

Fikat beställer Lennart K, 40 kaffe och 10 the samt bullar. 

Priserna utgörs av presentkort, 200: - 100: - och 50: -, för respektive cyklande och gående, på ICA 

som Per B med hjälp av ombud (Hans) beställer.  

Lennart K anordnar så att det finns ”småpriser” till alla som delas ut oavsett prestation vad 

beträffar frågor och tävling. 

Lars B och Per B ser till att banorna är snitslade innan starten. 

Bo O och Chester B fixar så att det finns bord vid start och mål. Dessutom tar Bo O med sig SPF-

flaggan. 

Tävlingen som blir bollar i hink, Lennart K tar med material. Tävlingens poäng läggs till resultatet 

från frågorna och utgör då slutresultatet. 

Vi träffas vid starten 08.30 den 15 juni. 

3. Inskickad kompletterande skrivelse till kommunen angående kollektivtrafiktaxor 

Brev från kommunen har inkommit, dock utan svar på vår fråga om taxorna. Bestämdes att Bo O 

bjuder in Mats Olofsson, som är närmst ansvarig för kollektivtrafiken, till kommitténs nästa möte 

den 6 september. 

  



4. Skrivelse till kommunen om brister i utmärkning  

Då det regnade en hel del bestämdes att vi skjuter på ”regel-promenaden” till den 13 juni. Vi 

träffas klockan 10.00 utanför Hotell Bergmästaren.  

5. Ökat utrymme för cykeltrafiken 

Bo O sammanställer ett förslag till kommunen om ökat utrymme för cykeltrafiken längs 

Korsnäsvägen. 

6. Övriga frågor 

Ett brev från Margitta Schelin angående äldre i trafiken har dykt upp. Lars B kontaktar 

Margitta S för ytterligare upplysningar. 

 

Vid anteckningarna 

Chester Bernsten   

 

  

      

 

  

 

  


