
SPF Seniorerna Falun 

 

 

Minnesanteckningar från trafikkommitténs möte den 12 november 2015 

 

Närvarande: Bo Ottosson, Lasse Bergfalk, Lennart Kjellin, Chester Bernsten samt Gun Eriksson från 

styrelsen. Per Börjesson från Friskvårdskommittén deltog under punkt 1. 

 

1. Möjlighet att genomföra cykel- gång aktivitet med trafiktema tillsamman med 

friskvårdskommittén. 

Trafik- och Friskvårdskommittéerna kom överens om att tillsammans försöka genomföra två 

aktiviteter nästa år, dels  en under vecka 24 (juni) och dels en under vecka 37 (september). Tanken är 

att både cyklande och gående ska kunna delta. Till nästa möte funderar vi på vilka sträckor som kan 

vara lämpliga samt vilket innehåll aktiviteterna ska ha. Friskvårdskommittén inbjudes till mötet som 

blir den 2 febr. 

 

2. Anteckningar från föregående möte 

Anteckningarna från mötet den 14 september 2015 gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

3. Erfarenheter från trafikdagen den 8 oktober 

Trafikdagen uppfattades som positivt från både deltagarna och kommittén. En kommentar var att i 

referatet från trafikdagen saknades uppgift om att SPF Falun var medarrangör. 

 

4. Skrivelse till kommunen angående kollektivtrafiktaxor 

Skrivelsen har skickats till kommunen med PRO som partner. Förslag till styrelsen är att skicka en 

kopia till lokaltidningarna. 

 

5. Notis i medlemsnytt om sittplatser i centrum 

Lars Bergfalk tog på sig att upprätta ett förslag till notis. 

 

6. Ökat utrymme för cykel- och gångtrafik i Falun 

Beslutades att detta tas upp vid nästa möte då det framkom att det finns en plan framtagen av 

kommunen som vi kan ha som underlag för vidare diskussioner. Lennart Kjellin skickar underlaget till 

kommitténs medlemmar. 

Bosse tar fram förslag på skrivning till kommunen ang  brister betr vägmarkeringar i Falun.  



 

 

7. Verksamhetsplan för 2016 

Fastställdes att vi ska genomföra två cykel- och gångaktiviteter en på försommaren och en på 

sensommaren. En trafikdag under hösten. Samt en informationsträff på café Björken under hösten. 

 

8. Budget 2016 

Trafikkommittén bedömer att vårt äskande till budget för 2016 uppgår till 8500 sek. 

 

9. Kommitténs medlemmar under 2016  

Medlemmarna blir samma som år 2015. Utrymme för fler medlemmar finns, förslag skickas till Bo 

Ottosson 

 

10. Mötesdagar 2016  

Mötesdagar 2016 blir den 2 februari, 31 mars, 19 maj, 6 september och 10 november. 

 

11. Verksamhetsberättelse 

Bo Ottosson upprättar ett förslag som kommuniceras. 

 

12. Övriga frågor 

Ny blankett för ersättningar samt anvisningar till denna har tagits fram och finns på hemsidan. 

 

Vid pennan 

Chester Bernsten 


