
Minnesanteckningar från trafikkommitténs möte den 11 november 2014-11-03 

 

Närvarande:   Bo Ottosson, Lars Bergfalk, Lennart Kjellin, Per Börjesson 

 

1. Erfarenheter från trafikdagen den 28 oktober 

Vi har fått positiva signaler om mötet. Det var mycket välbesökt ca 75 personer deltog. Tyvärr fick 

polisrepresentanten PO Nordqvist förhinder i sista stund och fick kasta in en ersättare. Det kanske 

inte blev helt bra men sådant kan hända. Vi hade lite bekymmer med tekniken men Lars och Lennarts 

föredragningar möttes mycket positivt. Lokalen fungerade i stort bra. 

Vår slutsats blir att vi bör försöka anordna en ny informationsdag nästa höst. 

2. Inlämnad verksamhetsbeskrivning för trafikkommittén 

Framtagen beskrivning daterad 2014-10-09 är inlämnad till styrelsen.  

3. Inlämnat budgetförslag  

Framtaget budgetförslag daterat 2014-09-26 är inlämnat till styrelsen.  

(Totalsumma 6500 kr) 

4. Förberedelser för aktiviteter 2015 

Vi planerar för följande aktiviteter 2015: 

-  en bilrebus i maj  

-  en tipsrunda för gående och cyklister i september  

-  informationsträff om bl a sparsam körning, prel den 26 mars   (Lennart bokar lämplig lokal för 

träffen ) 

-  trafikinformationsträff i oktober 

 

Manusstoppen för SPF-nytt nästa år är:  

 12 februari med utgivning 5 mars 

 7 maj med utgivning 28 maj 

 13 augusti med utgivning 3 september 

 5 november med utgivning 26 november 

 

 



 

 

5. Sammanträdesdagar 2015 

Nästa möte med trafikkommittén blir tisdagen den 20 januari. Därefter tisdagen den 3 mars och 

onsdagen den 6 maj. 

6. Kvarstående punkter från 2014 

Efter vår träff med kommunen och trafik-och fritidsnämndens ordf Jonas Lennerthson har Jonas 

skickat oss mail (2014-06-12) med erbjudande om en uppföljningsträff när bussutbudet fastställts. 

Under vårt möte med honom i våras framkom dessutom att kommunen avsåg att låta göra en 

utredning om kollektivtrafiken i Falun under denna höst. 

Bo skickar mail till Jonas med inbjudan till ny träff i bussfrågan förslagsvis vid vårt januarimöte. 

Punkter på programmet blir bl a bussutredningen, taxekonstruktion (pensionärspriser) och 

erfarenheter av trafikomläggningen i höst. 

7. Övriga frågor 

Lennart rapporterade från SPF:s trafikkonferens den 21-22 oktober. Han sänder ut handlingar från 

mötet till alla i kommittén. 

Lars åtog sig att kontakta SKL för att höra om kollektivtrafiktaxor runtom i landet. (Vore bra att få ut 

resultatet av detta på mail snarast inför sändande av inbjudan till Jonas.) 

Bo skickar inbjudan till Stig Sjöholm om deltagande vid någon av kommitténs kommande möten. 

 

Efter mötet intogs en gemensam lunch. 

 

Vid anteckningarna 

Bo Ottosson 

 

 

 

 


