KALLELSE
Härmed kallas till sammanträde 8/2007 med trafik- och renhållningsnämnden den
25 september 2007, kl 16.30 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

FÖREDRAGNINGSLISTA

1

Justering

2

Eventuella frågor för beredning och eventuell information
från kontoret

3

Anmälan av inkomna skrivelser

Postadress Box 8311 104 20 Stockholm
Besöksadress Fleminggatan 4 Tel 08-508 27 200

(2)
4

Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5

Tertialrapport 2 2007 med delårsrapport (Adm)

6

Tillbyggnad av Stockholms stadsbibliotek i kv
Spelbomskan 16 m m i Vasastaden. Remiss (Tp)

*

7

Program för butiksgalleria under Odenplan. Remiss (Tp)

*

8

Inriktningsunderlag inför den långsiktiga
infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2019. Remiss
(Tp + Sbk)

*

9

Samråd om förslag till detaljplan för Danvikslösen
infrastruktur delplan S1/N1. Remissvar (Tp + Expl)

(3)
10

Anmälan av remissyttrande till Boverket avseende
förslaget ”Bostäder i områden utsatta för trafikbuller – en
vägledning för fysisk planering med allmänna råd” (Tp)

11

Energibesparande armaturbyte. Genomförandebeslut (Anl)

12

Citybanan i Stockholm. Remiss av järnvägsplan, samt
synpunkter på tillägg till detaljplaner inom stadsdelarna
Vasastaden, Norrmalm, Riddarholmen, Gamla Stan och
Södermalm (Tk + Expl + Slk)

13

Anmälan av handikapprådets protokoll 6/2007 (Anl)

14

Upphandling av flyttning, förvaring, utlämning och
skrotning av fordon. Hemligt (T)

15

Staden ska möjliggöra uteserveringar året om och införa
tillsvidaretillstånd för uteserveringar. Uppdrag från
kommunfullmäktige (T)

*

*

(4)
16

Justering av gränssnitt mellan exploateringskontoret och
trafikkontoret avseende ansvaret för park- och grönfrågor.
(Stm + Expl)

17

Nedgrävda behållare för förpackningsmaterial.
Lägesrapport. Uppdrag från kommunfullmäktige (A)

18

Fastighetsnära tidningsinsamling för Brommas villahushåll.
Svar på skrivelse från Bromma stadsdelsnämnd (A)

19

Upphandling av insamlingsentreprenad för mobil sopsug
(A)

20

Sergels Torg, gatudäck och fontän över Sergelarkaden upprustning, byte av tätskikt och installationer.
Inriktningsbeslut. Bordlagt 12 juni 2007 nr 37 och 28
augusti 2007 nr 30 (Tt)

*

(5)
Förkortningar:
S
= Stab
Adm = Administration
K
= Kommunikation
Tp
= Trafikplanering
Anl
= Anläggning
T
= Tillstånd
Stm
= Stadsmiljö
Tt
= Teknik och Trafiktjänst
A
= Avfall
P
= Ärende med personalföreträdare
Mf
= Gemensamt med
miljöförvaltningen

Expl

= Gemensamt med exploaterings
kontoret
Sbk
= Gemensamt med
stadsbyggnadskontoret
SVAB = Gemensamt med Stockholm
Vatten AB
…stdf = Gemensamt med respektive
stadsdelsförvaltning
*
= Beslut erfordras vid dagens
sammanträde
2007-09-11

