
 
 

Minnesanteckningar: Trafikkommitténs möte 2014-05-23 

 

Närvarande: 

Bo Ottosson 

Lennart Kjellin 

Gunnar Trued 

Per Börjesson 

 

 

Ställa muntliga trafikfrågor till kommunalpolitiker 27 augusti 

Gunnar informerade om att SPF tillsammans med PRO inför valet arrangerar ett möte med Faluns 

kommunalpolitiker. Vid detta tillfälle är det mycket lämpligt att ställa även trafikpolitiska frågor. 

Landstingets ordförande har nyligen utlovat fria bussresor för ungdomar. 

 

Forum för diskussioner om busstrafiken – indragna hållplatser, tidtabeller etc 

I dagens FK fanns en artikel om Dalatrafiks stora omorganisation av busstrafiken från augusti där 

många förändringar väntas såsom indragning av hållplatser och utglesning av turer. Vi känner behov 

av ett lämpligt forum för diskussioner med kommunen eftersom en väl fungerande busstrafik är 

mycket viktig för oss pensionärer. 

Per fick i uppdrag att författa en begäran (mejl) om ett forum till kommunens Jonas Lennerthson 

med kopia Jonny Gahnshag. 

 

Anordna en trafik-informationsträff i oktober/november 

Beslöts att inför vintern anordna en informationsträff där polis och personal från Trafikverket 

medverkar. Syftet med mötet är bl.a. informera/diskutera om trafikmedicinska frågor som vi måste 

vara uppmärksamma på som äldre bilförare. Informera o demonstrera lämpliga halkskydds 

alternativ, broddar mm. Viktigt att använda reflexer. Dela ut reflexer. Trafikmärken? Tidsåtgång 

max 2 timmar. Bjuder på kaffe. Intresseanmälan krävs. 

Manusstopp för SPF-nytt är 14 augusti och vi måste få in något om träffen i detta nummer. 

Lämplig tid v43, 20-24 oktober. 

Bo tar kontakt med Trafikverket 

Lennart kontaktar polisen o kollar lämplig lokal (näringslivets hus) 

 

Anordna studiebesök - information om nya resecentrum 

Lennart kollar med Martina Holm om två träffar förlagda på två olika dagar i slutet av september. 

Förslagsvis: 1:a träffen slutet v38 dock ej 17 september (då information till nya medlemmar). 

förslagsvis 18 eller 19 september i v38. 2
:a
 träffen i v39, valfri dag. 

Bo skriver inbjudan till SPF-nytt, skickar till Margareta Lissby manusstopp 14 augusti. 

 

Budgetfrågor 

Bo lämnar en budget för trafikkommittén där bl.a. ingår kostnader för planerad informationsträff 

och ev kostnader för reflexer som vi planerar dela ut vid informationsträffen. 

 

Sparsam körning 

Vi återkommer till detta som en våraktivitet. 

 

Kommande möten 

4 september, 7 oktober och 11 november. Mötet 11 november avslutas med gemensam lunch. 

Tid: kl 10.00 Plats: SPF Trotzgatan 



 
 

 

Vid pennan 

Per Börjesson 


