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Arbetsgrupp 1:  Trafik, boende, estetik och miljö 

 
Närvarande: Uno Gustafsson, Rolf Gustafsson, Kerstin Persson, Britt-Marie Andersson och 

Hans-Erik Eriksson. 

 

Förhinder: Gunnel Porsander  

 

Kursiv text i anteckningarna = beslut, uppdrag och frågor för kommande möten. 

 

 

1. Mötets öppnande 

 

Uno Gustafsson hälsar de närvarande välkomna.  

 

 

2. Föregående mötes protokoll  

 

a) Hastighetsbegränsningar 

 Hans-Erik berättar att kommunen måste börja förarbetet enligt handboken ”Rätt fart i 

staden” under hösten för att kunna få statsbidrag. Troligen kommer Tekniska nämnden 

att fatta beslut om att statsbidrag ska sökas och att arbetet ska påbörjas.  

 

b)  Trafiksäkerhet 

 Anders Fridell påpekar i ett mail till Uno att en separat gång- och cykelförbindelse 

mellan Sparreholm och Hyltinge kyrka måste ha hög prioritet. 

 

 Rolf har diskuterat Trafikverkets förseningar med målning på Skarvnäsbron och 

tätortsentréer med Lars Königsson på Trafikverket.  

  

 

3. Mall för arbetsgruppernas dokumentation 

 

 Hans-Erik redovisar kommunens mall för samtliga arbetsgrupper inom projektet 

Ortsutveckling. Mallen ska vara hjälp för grupperna att genomföra sina uppdrag, ge 

likartad redovisning från grupperna och en faktabank för det fortsatta arbetet. Avsikten 

är att varje grupp ska redovisa ett tema i taget genom att med hjälp av mallens 

instruktioner fylla i förutsättningar för utveckling, mål för utvecklingen och förslag till 

åtgärder.   

  

   

 

4. Trygghetsvandringen 

 



 Hans-Erik trycker på att vår uppgift är att beskriva förutsättningar för och önske-

mål/behov av utveckling inom våra teman (=analysen). Dessutom ska vi prioritera bland 

tänkbara åtgärder (=vårt bidrag till handlingsplan).  

 

 Uno tar upp frågan om hur vår diskussion och vårt arbete dokumenteras. Han anser 

bland annat att protokollen inte är tillräckliga som dokumentation och att de fyra 

arbetsgrupperna bör ha en gemensam mall med gemensamma benämningar för 

dokumentationen.  

 

 Hans-Erik tar upp frågan på mötet med kommunens tjänstemän fredagen den 17 juni.  

 

 

5. Träffar med Trafikverket och Länsstyrelsen 

 

Gruppen håller sitt nästa möte tisdagen den 9 augusti klockan 18.00 – 20.00 i Åsens 

källarlokal. 

 

 

6. Rapportering från arbetsgruppen vid stormötet den 15 augusti 

 

 

 

7. Planering för hösten 

 

 

8. Övriga frågor 

 

 

9. Avslutning 

 

Uno Gustafsson avslutar mötet klockan 20.00. 

 

 

Vid anteckningarna 

 

 

 

Hans-Erik Eriksson 

 


