Protokoll fört vid möte med
Mora Trafiksäkerhetsråd samt
övriga inbjudna 2017-04-26
kl. 18.00 – 19.30
Närvarande:
Stig Björk, Red Wings MCK
Folke Thelin, Oxbergs Byalag
Christina Bröms, Sollerö Sockenförening
Bo Unoson, Kommunal
Åke Knutz, Mora Kommun
Lars Bysell, Vinäs
Erja Halonen, Ryssa Bystugeförening

Carl-Olof Andersson, SPF
Kjell Axelsson, Sollerö cykel
Bo Ferm, Kråkberg
Rune Lindroth, Cykelfrämjandet
Åke Stärner, PRO
Niklas Gezelius, Barn & utbildningsförvaltningen

§ 1. Ordförande Åke Knutz öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna, speciellt då till nya
deltagaren Erja Halonen. En ”presentationsrunda” genomfördes då vi fått en ny deltagare.
§ 2. Från årsmötesprotokollet rapporteras att vattning i samband med grussopning ej fungerar. Detta
trots kommunens försäkran. I senaste styrelseprotokollet föll ordet ”inte” bort på ett ställe som
gjorde att det blev litet konstigt. Meningen skall lyda ”Barn & ungdomsgruppen var inte närvarande
och därmed inget att rapportera”. Angående Vasaloppsvägen rapporterade Folke T. att ny, tillfällig,
Oxbergsbro är på gång. Dessutom meddelade han att breddning och förstärkning av sträcken från
Oxberg mot Mora skall utföras. Med dessa noteringar godkändes föregående styrelseprotokoll och
lades till handlingarna.
§ 3. Konstitueringar: AU är lika tidigare, Åke Knutz, Åke Stärner, Bo Unoson och Stig Björk.
Säkerhetsgruppen: Lars Bysell, Lennart Strand och Stefan Matsson (de två senare skall tillfrågas).
Barn & Ungdom: Niklas Gezelius, Erja Halonen och Stig Björk. Cykel & reflex: Ingen frivillig men
Christina Bröms lovar hålla i rexflexutdelningen och har koll på ev. cykelaktiviteter.
§ 4. Rapporter:
- AU: Problematiken med väg 1000 i Våmhus har återigen varit uppe. Brev har skrivits från
bybor till Trafikverket. Rådet stödjer dem och vi ämnar också skriva och ev. kontakta media.
AU tar tag i frågan. Rapporterades från NTF Dalarnas årsmöte.
- Säkerhetsgruppen: Tyvärr dåligt med efterlevnaden av tillsägelserna skett angående
skymmande häckar. Gruppen uppmanades att rapportera eventuella problem till
kommunen. Påpekande har kommit från Nusnäs om tankvagn som skymmer sikten vid
Femvejen 5. Polisiär fråga. Stig B. kontaktar Anders Bälter, polisen.
- Barn & Ungdomsgruppen: 30 maj är det avslutning i barntrafikskolan. Gymnasieskolans barn
& fritidsprogram tar över en del av arrangemanget vilket betyder lägre kostnad för
aktiviteten. Don´t drink and drive är en aktivitet som NTF Dalarna önskar få hjälp med att
genomföras i skolan. Niklas G. och Stig B. håller i det.
- Cykel & reflexgruppen: Inget speciella aktiviteter är på gång. Vi har däremot blivit sämre på
att cykla i kommunen konstateras det.
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§ 5. Under denna punkt finns ingen rapport eftersom det i nuläget inte finns någon gatuchef. Åke
K. informerade om den nya organisationen inom kommunen. Det är tänkt att det skall bli någon form
av förvaltare inom olika verksamhetsgrenar i kommunen och att det är en sådan ansvarig utsedd för
vårt område gator/park.
§ 6. Eftersom temakvällen blev inställd har det hörts röster om att ändå genomföra temakvällen. Det
är dock en kostnadsfråga. AU får i uppdrag att undersöka möjligheterna.
§ 7. Åke S. berättade om den skadestatistik som Dalarnas försäkringsbolag har bl. a. då för Mora
Kommun. Materialet har inte kommit men om möjligt skall det skickas ut med nästa protokoll. Åke S.
stöter på. Tankar kom om att ordna en särskild temakväll endast för rådet där försäkringsbolaget kan
bjudas in och redovisa vad de kommit fram till. AU undersöker vidare.
§ 8. Under övriga frågor kom följande upp:
- Finns det något bidrag från kommunen angående bullerdämpande åtgärder? Frågan kommer
från boende på ”nedre delen” av Morkarlbyvägen. Christina B. kontrollerar med
kommunansvariga.
§ 9. Nästa möte är årsmötet onsdag den 14 juni kl. 18.00. Plats meddelas senare.
§ 10. Åke Knutz avslutade mötet med att tacka för visat intresse.
Justeras:

Stig Björk
Tillf. sekreterare

Åke Knutz
Mötesordförande
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