GATU-

OCH

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2003-11-25, § 41

FASTIGHETSNÄMNDEN
Tid:

25 november 2003 kl 15.00 – 15.30

Plats:

Bråvallasalen, Stadshuset

Justerat: 4 december 2003
Roger Mogert Sten Nordin

Närvarande:
Ledamöter
Roger Mogert (s), ordförande
Sten Nordin (m), vice ordförande
Per Bolund (mp)
Hasan Dölek (s)
Ulf Fridebäck (fp)
Berthold Gustavsson (m)
Karin Hanqvist (s)
Martina Lind (fp)
Margarita Pulido (s)
Ann-Marie Strömberg (v)

Ersättare

Helena Bonnier (m), tjänstgörande
Claes Fleming (fp)
Olivia Hasahya (s)
Susanne Hobohm (fp)
Jimmy Lindgren (s), tjänstgörande
Gunnar Sandell (s)
Jan Tigerström (m), tjänstgörande
Göran Wrene (s)

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.
Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Mikael Forkner, Göran Gahm, Monica
Hildingson, Bengt Hjelm, Claes-Olle Rasmusson, Solveig Svedgård, Göran Widegren samt
borgarrådssekreteraren från roteln Torkel Kjellman.

§ 41 Trafiksäkerheten på Svartlösavägen. Skrivelse från Göran Wrene (s)
Dnr 2003-360-3224
Bordlagt 4 november 2003 nr 23
Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade
ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:
Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning och förslag till det
fortsatta arbetet med trafiksäkerheten.

Yrkanden
Bifall yrkades till kontorets förslag.
Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per
Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L.

Beslut
Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter prop ositioner på framställda yrkanden, enligt det av
ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund
(mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att återremittera ärendet samt att därutöver anföra
följande:
Nämnden anser att stadens fysiska trafiksäkerhetsarbete är en högt prioriterad fråga. Att i
och för sig mycket välbehövliga och intressanta pilotprojekt pågår kan inte vara en orsak
till att låta övrigt arbete avstanna. Kontoret får i uppdrag att återkomma med förslag på
åtgärder för att minska hastigheten på Svartlösavägen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp)
och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Jan Tigerström
(m) enligt kontorets förslag.

Vid protokollet Hans
Engstrand
Rätt utdraget intygar:
Tillhör § 41, bilaga L
Gatu- och fastighetsnämnden 200311-25

Tillhör ärende 41

Trafiksäkerheten på Svartlösa-vägen.
Skrivelse från Göran Wrene (s)

Roger Mogert m fl (s)
Ann- Marie Strömberg m fl (v)
Per Bolund (mp)

Förslag till beslut
Gatu- och fastighetsnämnden beslutar
att återremittera ärendet
samt
att därutöver anföra följande
Nämnden anser att stadens fysiska trafiksäkerhetsarbete är en högt prioriterad fråga. Att i
och för sig mycket välbehövliga och intressanta pilotprojekt pågår kan inte vara en orsak
till att låta övrigt arbete avstanna. Kontoret får i uppdrag att återkomma med förslag på
åtgärder för att minska hastigheten på Svartlösavägen.

