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GAT U- OCH
FA S T I G H E T S N Ä M N D E N
KOLLEKTIVTRAFIKUTSKO T T E T

Tid:
Plats:

PROTOKOLL 9/2002

2002-09-10, kl 15.45 – 16.30
Lilla Kollegiesalen, Stadshuset

Justerat:

Tord Bergstedt (m)

Juan Carlos Cebriàn (s)

Närvarande:
Ledamöter
Tord Bergstedt (m), ordförande
Juan Carlos Cebriàn (s), vice ordförande
Inge-Britt Lundin (fp)
Ann-Marie Strömberg (v)
Mats Rosén (kd)
Tjänstemän
Mats Fager, Pauline Sedin (sekr) Region Innerstad. Jan-Erik Hollander Region ytterstad
samt Christer Lundin Strategisk Planering

§1
Justering
Kollektivtrafikutskottet utsåg vice ordföranden Juan Carlos Cebriàn (s) att tillsammans
med ordföranden Tord Bergstedt (m) justera dagens protokoll.

Pauline Sedin,rum 4:448 tel: 508 26281 fax: 508 28651
Box 8311,104 20 Stockholm, e-post:pauline.sedin@gfk.stockholm.se

2

§2
Utbudsplanen
Utbudsplanen för 2003 är utskickad för yttrande till alla stadsdelsnämnder. Svar har
inkommit från 18 st per den 10 september. Kontoret tillstyrker utbudsplanen i
tjänsteutlåtandet som ska redovisas i GFN den 1 oktober.
Beslut
Utskottet ansåg att tjänsteutlåtandet var bra men ansåg att man bör diskutera frågan ang
kollektivtrafikförsörjning av Husby med Kista SDN.
Kollektivtrafikutskottet uttryckte även önskemål om att engagera sig i komforten i de
nya bussarna. GFK tar upp frågan med SL.
§3
Avrapportering av uppdrag från senaste möte; GFK:s underhandskontakt med SL
rörande turindragningar för buss 124 i västerort.
Kontoret har tagit kontakt med Bromma SDN och SL men det finns inga planer på att
öka kvälls- och morgonturerna. SL har gjort en räkning på resenärer och fann att det var
ett fåtal under dessa tider. Alternativ finns med bl spårvagn, det är dock längre att gå.
Bromma SDF tar upp frågan i sitt svar på utbudsplanen.
Ordföranden tackade för redovisningen
§4
Information m.m
I frågan om information vid linjeändringar är det entreprenören som har ansvaret för
detta. SL själva ansåg också att informationen var dålig och gick ut med information när
entreårenörens information int fungerade.
En översiktlig sammanställning delandes ut ang pågående/planerade samt nyligen
åtgärdade brorenoveringar delades ut
Beslut
Frågan ang information vid linjeändringar ska tas upp på mötet mellan SL/KU den 18/11

§5

3
Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
§6
Nästa möte äger rum den 1 oktober

Vid pennan

Pauline Sedin

