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GATU- OCH
FASTIGHETSNÄMNDEN
KOLLEKTIVTRAFIKUTSKOTTET

Tid:
Plats:

PROTOKOLL 6/2003

2003-09-09, kl 15.30 – 16.15
Carl Albertrummet, Stadshuset

Justerat:

Helena Bonnier (m)

Ann-Marie Strömberg (v)

Närvarande:
Ledamöter
Helena Bonnier (m) vice ordförande
Ann-Marie Strömberg (v)
Åsa Romson (mp)
Claes Fleming (fp)
Tjänstemän
Mats Fager, Paulina Eriksson, Pauline Sedin (sekr) Region Innerstad. Jan-Erik Hollander
Region Ytterstad.

§1
Justering
Kollektivtrafikutskottet utsåg ledamoten Ann-Marie Strömberg (v)att tillsammans med vice
ordföranden Helena Bonnier (m) justera dagens protokoll.
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§2
Kollektivtrafikåtgärder i Snösätra – Rågsved. GFN-ärende.
Jan-Erik Hollander redovisade de åtgärder som man föreslår i ett tjänsteutlåtande som ska
redovisas för ett genomförandebeslut i GFN den 30/9. En informationsbroschyr delades ut.
I förslaget leds buss 143 mellan Hagsätra och Högdalen så att den trafikerar Hagsätravägen,
Rågsveds Centrum och Bjursätragatan. Rågsvedsvägen måste då byggas om för att minska
lutningen. Man kommer även förbättra miljön och öka trafiksäkerheten och tillgängligheten i
centrumområdet.
Samråd har skett under våren –03
Kostnad för hela projektet är 24 Mnkr vilket innebär att man måste ha ett godkännande även i
Kommunfullmäktige.
Beslut
Redovisningen godkändes.
§3
Övriga frågor
Helena Bonnier (m) anmälde och överlämnade en skrivelse till kontoret för beredning
angående trängselavgifternas konsekvenser för kollektivtrafiken.
Följande frågor kommer att tas upp med SL på mötet den 26/9
? Förnyelse av bussflottan, med tanke på miljö och komfort i bussarna.
? Biljetthanteringssystem och frågan med påstigning i alla dörrar på bussarna.
? Turtätheten på tunnelbanan på kvällar och nätter, möjligheter att öka turtätheten?
? Obemannnade tunnelbanestationer, vad är SL:s inställning till det?
? Tidplan för inköp och leverans av nya pendeltågsvagnar.
? Tryggheten på Norgegatan i Husby. Hur kan vi, eller tillsammans med andra myndigheter
tackla detta allvarliga problem?
? Spårvagn till city, ny utredning.
? Information till resenärer vid förseningar m m.
Nästa möte äger rum den 30 september.

Vid pennan

Pauline Sedin

