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PROTOKOLL 1/05

GATU- OCH
FASTIGHETSNÄMNDEN
TRAFIKUTSKOTTET

Tid: 15 februari 2005 kl 15.40-16.00
Plats: Carl Albert rummet i Stadshuset
Justerat:

Anslaget:

Karin Wanngård

Berthold Gustavsson

Närvarande:
Ledamöter
Karin Wanngård (s) ordförande
Berthold Gustavsson (m) vice ordförande
Ulf Fridebäck (fp)
Kajsa Stenfelt (v)
Göran Wrene (s)
Ersättare
Martina Lind (fp)
Jimmy Lindgren (s)
Björn Nyström (kd)
Åsa Romson (mp)

Tjänstemän
Mikael Forkner och sekreteraren Ulla Alm. Vidare tjänstemännen vid kontoret
Per-Inge Ahlström, Hans-Olov Blom, John Godberg och Christer Liljegren.

§1
Justering
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Beslut
Trafikutskottet utsåg vice ordföranden Berthold Gustavsson (m) att tillsammans
med ordföranden Karin Wanngård (s) justera dagens protokoll. Justering sker
senast den 1 mars 2005.
§2
Anmälan av beslut fattade jämlikt
delegation.
Parkeringsavdelningen hade den 13 januari 2005 avgivit rapport i rubricerade
ärende, till vilken hänvisas.
Beslut
Trafikutskottet lade rapporten till handlingarna.
§3
Hornsbergs industriområde
-Begränsning av Bk1 och Bk2-vägar
-Ändrad omledningsväg vid avstängning av Essingeleden

Region innerstad hade den 20 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade
ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:
Trafikutskottet vid gatu- och fastighetsnämnden beslutar
1. att häva gällande lokala trafikföreskrifter om väg med
bärighetsklass 1 eller 2 (Gröna vägnätet) fr o m 2005-05-01, för:
-Ekelundsbron
-Franzéngatan, öster om Warfvinges Väg
-Hornsbergs Strand
-Hornsbergsvägen
-Mariedalsvägen
-Nordenflychtsvägen, norr om Franzéngatan
-Sankt Göransgatan, mellan Warfvinges Väg och
Mariedalsvägen
2. att följande omledningsväg, vid avstängning av Essingeleden,
utgår:
Ekelundsbron-Hornsbergs Strand-NordenflychtsvägenHornsbergsvägen-Lindhagensgatan.
Beslut
Trafikutskottet beslöt att hänskjuta ärendet till gatu-och fastighetsnämnden.
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§4
JT26734/04
Överklagande av beslut att inte meddela
parkeringstillstånd för rörelsehindrad.
Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i
rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt
följande:
Gatu- och fastighetsnämnden, trafikutskottet överlämnar
tjänsteutlåtandet till länsstyrelsen med begäran att överklagandet
lämnas utan bifall.

Beslut
Trafikutskottet beslöt att meddela klaganden parkeringstillstånd för rörelsehindrad
under ett år.

§5
Information från kontoret.
Christer Liljegren informerade om vilka åtgärder kontoret kan vidtaga för att
komma till rätta med problemet med köbildning vid påfart till E4, E20 från
Fruängen.

Beslut
Trafikutskottet uppdrog åt kontoret att återkomma med en lösning av problemen
med köbildning vid påfart till E4, E20 från Älvsjövägen.

§6
Övriga frågor.
Inga övriga frågor.

Vid protokollet

Ulla Alm

