Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2008-05-20, § 2

Tid:

20 maj 2008 kl 9.30 – 10.15

Plats:

Bråvallasalen, Stadshuset

Justerat:

3 juni 2008

Mikael Söderlund

Jan Valeskog

Närvarande:
Ledamöter
Mikael Söderlund (m), ordförande
Jan Valeskog (s) vice ordförande
Berthold Gustavsson (m)
Tord Bergstedt (m)
Anna Johansson (m)
Annika Davidsson (m)
Anders Broberg (kd)
Jimmy Lindgren (s)
Letti Freivalds (s)
Mats Lindqvist (mp)
Torhild Lamo (v)
Ersättare
Lars Bengtson (m)
Bo Arkelsten (m)
Datevig Mardirossian Lönn (m)
Christoffer Kuckowski (m)
Inga-Lill Larsson (m)
Åsa Nilsson Söderström (fp)
Milly Namiro Darlson (s)
Lars Randerz (s)
Hampus Rubaszkin (mp)
Kajsa Stenfelt (v)

tjänstgörande
tjänstgörande

Tjänstemän
Trafikdirektör Magdalena Bosson och nämndsekreteraren Åse Geschwind.
Vidare tjänstemännen vid kontoret Louise Bill, Birgitta Björk, Ted Ell, Karin Hebel,
Lars Jolerus, Ulla Ritzén, Anette Scheibe och Marita Söderqvist samt
borgarrådssekreteraren Henrik Nerlund och biträdande borgarrådssekreteraren Magnus
Thulin från roteln.

§2
Frågor för beredning och information från kontoret
Skrivelser för beredning
Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden enligt
följande:
1. Gör Hornsgatan till en trivsammare stadsmiljö med bättre luft och grönska, från
Mikael Söderlund m fl (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Anders Broberg (kd).
2. Jämställdhet i trafiken? Från Torhild Lamo och Kajsa Stenfeldt båda (v).
3. Spårvagn i Stockholms innerstad? Från Torhild Lamo och Kajsa Stenfeldt båda (v).
Beslut
Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till trafikkontoret för
beredning.
Svar på fråga om trafiksäkerhet vid Djurgårdsbron
Tjänstemannen Anette Scheibe svarade på fråga ställd av ledamoten Mats Lindqvist
(mp) på sammanträdet den 25 april, om trafiksäkerheten i samband med den pågående
renoveringen av Djurgårdsbron. Ombyggnationen är nu färdig och endast målning
återstår. Framkomlighetsproblem för t.ex. Räddningstjänst har inte rapporterats.
Arbetet har utförts enligt gällande riktlinjer.
Beslut
Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen.
Deltagande vid ITS World Congress 2008
ITS (Intelligent Transport systems) World Congress hålls den 16 – 20 november 2008 i
New York. Nämndens deltagande vid kongressen behandlades.
Beslut
Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att delta vid ITS World Congress med 1 + 1.
Anmälan av förvaltningschefens semester och tillförordnad förvaltningschef
En promemoria med förteckning över förvaltningschefens planerade semester och
tillförordnad förvaltningschef är delad till nämnden
Beslut
Trafik- och renhållningsnämnden godkände anmälan i enlighet med utdelad förteckning.
Anmälan av frågor
Ledamoten Mats Lindqvist (mp) anmälde följande frågor till trafikkontoret:
1. Vad avser Trafikkontoret att göra med genomfartstrafiken genom Bromma?
2. När kommer svaret på skrivelse från Farsta stadsdelsnämnd?
3. Vad har hänt med cykelbanorna på Djurgårdsvägen?
4. Ska en ny väg byggas på Långholmen?
5. Vad händer just nu på Gjörwellsgatan?

6. Vad görs för att ”Felanmälan inom Stockholms stad” ska fungera bättre?
7. Hur kan skräpdumpningarna på och runt Högdalstopparna förhindras?
8. Vad kan göras åt bilarna uppe på Hökarängstorget?
Ledamoten Torhild Lamo (v) anmälde följande frågor till trafikkontoret:
1. Ny cykelväg är nu klar vid Tegelbacken men det saknas övergångsställen och det är
svårt att ta sig fram mellan busshållsplatserna. På vilket sätt och när ska detta lösas?
2. Tidigare fanns markeringar för cykel- respektive gångtrafikanter på den
gemensamma gång- och cykelvägen på sträckan bron Kungsholmen – Riddarholmen
– Södermalm. Nu är dessa dels bortslitna och dels har de försvunnit med ny bro.
Det resulterar i kaos för såväl cyklister som fotgängare. Kan detta åtgärdas inför
sommaren då antalet cyklister sannolikt ökar?
Tjänstemannen Anette Scheibe svarade på frågan från ledamoten Mats Lindqvist om
cykelbanor. Avseende cykelbanor på Djurgårdsvägen är det Djurgårdsförvaltningen
som är väghållare och som ansvarar för ombyggnationerna.
Avseende Gjörwellsgatan hänvisades till kontorets redovisning och föredragning av
ärende nr 17 på dagens sammanträde.
Beslut
Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen och uppdrog åt
trafikkontoret att besvara de övriga frågorna vid ett kommande sammanträde.

Vid protokollet
Åse Geschwind

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

