
 

 

2014-03-27  Trafikkommitténs möte kl 10.00 – 11.45 

Närvarande: 

Jonas Lennerthson, Trafik & fritid, Falu kommun. 

Bo Ottosson, Trafikkommittén SPF 

Ann Lagerby, SPF Styrelsen  

Gun Eriksson,         -”- 

Bo Bävertoft,           -”- 

Gunnar Trued,        -”-  ordf. 

Lennart Kjellin, Trafikkommittén 

1.  Personlig kort presentation av samtliga närvarande. 

2.  För att Jonas Lennerthson skulle få en uppfattning om vad SPF håller på med så 

informerade SPF:s ordförande om SPF Falubygden. Den är den 3:e största i landet. Arbetar 

med ett stort antal olika kommittéer som friskvård, resor, studier, trafik mm. SPF och PRO 

samma inriktning mot pensionärer. SPF politiskt obundet. Kollar för eventuell gemensam 

lokal i Folkets Hus. Önskemål om samarbete mellan SPF och PRO. SPF strävar efter 

tillgänglighet, nära bussförbindelser mm. 

3.  Bo Ottosson berättade om inbjudan till Jonas L. och om busstrafiken i Falun. Det går 

riktigt många tomma bussar mellan 10 – 15 och det tycker många att så skall det inte behöva 

vara. Vilka möjligheter finns det att låta i första hand pensionärer åka för reducerat pris under 

nämnda period. Det gäller inte bara centrumtrafiken, utan även utbyarna måste tas med i 

resonemanget.  

Vi fick veta att Kommunfullmäktige har begärt en utredning om detta och den skall vara klar i 

år.       

Det är nu klart att Kielos tar hand om busstrafiken I Falun och mellan Falun och Borlänge. 

Sambus i övriga länet.  

Det sägs kosta 29 Mkr att köra bussarna i Falun avgiftsfritt. Vi diskuterade olika möjligheter 

att förbättra för pensionärer att åka buss. Under hösten kommer kommunens utredning att 

vara klar och vi tar upp frågan igen. 

4.  Jonas L informerade om Södra centrum. Omläggning av trafiken på olika ställen vid olika 

tillfällen. Gångtunneln under Trotzgatan skall bort. Bussgatan hitom nuvarande P-garaget. 

Nya vägen går mellan Johanssonska huset och banvallen och är 2-filig mot tidigare 4-filig. 

Databeräkningar säger att den 2-filiga sväljer samma mängd trafik men i ett långsammare 

tempo. 

Parkeringsfrågan var på tapeten. Många falubor tänker inte på att det finns ett antal P-platser 

i P-hus bara några hundratal meter från centrum. En hel del tunga fordon kör igenom 

centrum i stället för att köra runt på Lugnet-Hanröleden, men de flesta följer lagen och kör 

runt. 



 

 

5.  SPF har medlemsmöte för nya medlemmar den 2 april. Bosse O medverkar från 

trafikkommittén. 

Nästa möte i trafikkommitten blir tisdagen den 13 maj kl 10.00 i SPF-lokalen. 

Vid pennan Lennart Kjellin 

 

  

  

         

      


