
SPF Seniorerna Falun 

 

 

Minnesanteckningar från trafikkommitténs möte den 14 september 2015 

 

Närvarande: Bo Ottosson, Chester Bernsten, Lennart Kjellin och Lasse Bergfalk samt Gunnar Trued 

 

1. Anteckningar från föregående möte 

Anteckningarna från mötet den 6 maj 2015 gicks igenom och lades till handlingarna. 

Vi noterade att 

 Vi ska skriva i SPF Nytt för att få synpunkter på behovet av sittplatser i Falu centrum; 

 Vi ska till nästa möte tänka igenom behovet av ökat utrymme för cykeltrafik i Falun. 

 

2. Trafikdag den 8 oktober 

Lokalen på Dalarnas rymmer 80 personer. Eventuellt finns möjlighet att använda en större lokal om 

intresset skulle vara mycket stort. 

Lennart ordnar kaffebröd och håller i praktiska frågor. 

Kommittén samlas på Dalarnas klockan 12.30 för att förbereda mötet. 

 

3. Skrivelse till kommunen angående kollektivtrafiktaxor 

Utskickat förslag till skrivelse godkändes i princip. Lasse gör en slutjustering och skickar till 

kommitténs medlemmar. 

Efter godkännande överlämnar Bosse skrivelsen till Gunnar Trued för vidare hantering. En ambition 

är att få skrivelsen gemensam för både SPF och PRO i Falun. 

 

4. Andra aktiviteter i höst 

Utöver inplanerad trafikdag den 8 oktober och nästa möte planeras inga aktiviteter. 

Möjligheterna att i vår genomföra ett cykelrally med trafiktema tillsamman med friskvårdskommittén 

diskuterade. Bosse tar kontakt med friskvårdskommittén. 

 

5. Möte mellan verksamhetsansvariga och styrelsen 

Bosse hade skickat ut anteckningar från mötet som ägde rum den 9 september. Gunnar lämnade 

några kommentarer för kommittén att beakta. 



 Testa webb-anmälan till evenemang, förslagsvis till trafikdagen den 8 oktober; 

 Budgetförslaget för 2016 kan lämnas direkt efter kommitténs möte den 12 november; 

 Räkningar på utlägg ska lämnas till kassören senast den 15 december; 

 Kontakta Margareta Nissby för att försöka få artiklar publicerade i pressen efter våra 

aktiviteter; 

 Informera valberedningen om eventuella ”avhopp” och försök gärna få fler medlemmar i 

kommittén. 

 

6. Mötesdagar 

Kommande möte äger rum den 12 november klockan 10.00 och följs av gemensam lunch. Då lägger 

vi också fast mötesplanen för 2016. 

 

7. Budget 2016 

Frågan tas upp på mötet den 12 november. 

 

8. Övriga frågor 

Väntjänsten har satt upp trafikfrågor på mötet på Café Björken den 19 september utan att i förväg 

kontaktat kommittén. Ingen kan medverka. 

Kommunen har olika trafikinformationer i Falu centrum den 19 september. 

 

Vid pennan 

 

Lasse Bergfalk 


