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Platsoch lid

Beslutande

Övriga deltagande

Utses att justera

Hagby Ängar, 2019-08-21 , klockan 13.00-15 .00

enligt bifogad närvarolista.

Håkan Blaxmo, trafikingenjör, Samhäl lsbyggnad Bergs lagen
Britt Alderholm , SPF
Anniette Lindvall , SPF
Maria Viduss, sekreterare

Gunnbritt Lindem Parsmo (RiB)
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Protokollet är justerat. Justeringenhar tillkännagivitsgenom anslag

Paragrafer 5-7

Organ

Sammant rädesdatum

Kommunala hand ikapprådet och Kommunala pensionärsrådet

2019-08-21

Datum för
anslags uppsättande

Datum för I') OI".. 0 11 23
anslags nedtagande d'\ "I - - 1 -

Förvaringsplats

för protokollet

Underskrift



NORAKOMMUN

Kommunala handikapprådet
Kommunala pensionärsrådet

KPR + KHR § 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanlrädesdatum

2019-08-21

Sida

9

Presentation av Trafikutredning, cykelutredning och
parkeringsutredning

Håkan Blaxmo, trafikingenjör Samhä[lsbyggnad Bergslagen, presenterar
utredningarna. Utredningarna har remitterats till bland annat Kommunala
handikapprådet och kommunala pensionärsrådet för möj lighet att lämna
remissvar.

Utredningarna ska ses som ett planeringsunderlag för att sedan efter
remissvarsrundan mynna ut i Trafikplan, cykelplan och parkeringsplan
för Nora kommun.

I trafikutredningen är fokus främst på Nora tätort. Utredningen belyser
brist- och problemområden med åtgärdsförslag med syftet att skapa ett
hållbart transportsystem för framtiden. En aspekt är att minska
miljöpåverkan genom att främja åtgärder för ökat cykel åkande och ökad
användning av kollekti vtrafik.

Cykel utredningen är fokus att skapa bra stråk från ytterområden in till
det centrala Nora som möjliggör för att fler tar cykel istället för bil. För att
fler ska välja att cykla är det viktigt att man känner att cykelstråken är
säkra . Atgärderna som föreslås är också uppdelat i en
prioriteringsordning där de åtgärder som flest har nytta av prioriteras
först med tyngdpunkt på äldre och barns cyklande.

Parkeringsutredningen visar att Nora periodvis har parkeringsproblem i
centrala Nora . Särskilt sommartid då många turister söker sig till Nora
kan det var svårt att hitta parkeringsplatser. Utredningen tar därför upp
åtgärder för att råda bot på dessa problem. Det kan handla om att
förbättra skyltning för att leda turister till bra parkeringar i nära anslutning
till centrum och att ha olika lång tidsparkering på olika platser.

Ordförande tackar för informationen.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande
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Utdragsbestyrkande

Remissvar på trafikutredning, cykelutredning och
parkeringsutredning från kommunala handikapprådet

Tom Rymoen , ordförande, föreslår att de som har synpunkter på
utredningarna skickar synpunkterna till sekreteraren eller ordföranden
senast den 28 augusti. Synpunkterna sammanfogas till ett remissvar
från kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet. De
synpunkter som framkommit under presentationen av utredningarna
som sekreteraren antecknat under dagens sammanträde ska renskrivas
och läggas till i remiss varet.

Kommunala handikapprådet beslutar

att remissvar på trafikutredning, cykelutredning och parkeringsutredning
från kommunala handikapprådet är synpun kterna som framkommit på
sammanträdet samt synpunkter som inkommer till sekreteraren eller
ordförande senast 28 augusti.

Protokollsutdrag till
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Remissvar på trafikutredning, cykelutredning och
parkeringsutredning från kommunala pensionärsrådet

Tom Rymoen, ordförande, föreslår att de som har synpunkter på
utredningarna skickar synpunkterna till sekreteraren eller ordföranden
senast den 28 augusti. Synpunkterna sammanfogas till ett remissvar
från kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet. De
synpunkter som framkommit under presentationen av utredningarna
som sekreteraren antecknat under dagens sammanträde ska renskrivas
och läggas till i remissvaret.

Kommunala pensionärsrådet beslutar

att remissvar på trafikutredning, cykelutredning och parkeringsutredning
från kommunala pensionärsrådet är synpunkterna som framkommit på
sammanträdet samt synpunkter som inkommer till sekreteraren eller
ordförande senast 28 augusti.

Protokollsutdrag till

Utdrags bestyrkande
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Kommunala handikappradets samman träde 2019-08·21

Närv, Närv, Ornr östninqar

beslut ej be- 1& 1&

Ledamöte r slu t Ja Ne i Avs Ja Nei Avs

Tom Rvmoen (KS) ordf. X

Kent Nilsson (KS) vice X

ordf.

Solveiq Oscarsson (KS)

Pia-Maria Johansson (KS) X

Bror-Erik Israelsson (RÖL)

StiQBroms (DHR) X

Gunnbritl Linden Parsmo X

fRiB}

Tuula Nordaren (FUB) X

Anita Karlsson (HLF) X

Vakant (FEB)

Christina Wendin (AAF) X

Ersättare

Jan Ulfbe ra (KS) X

Bertil Roden (K S) X

Ca milla Sörman (RÖL\

Britt Sp jik (DHR) X

Maraareta Olsson (RiB) X

va kant (FUB)

Jonnv Soiut (HLF) X

va kant (FEB)

Anna-Lena Didic (AAF)

Antal 11 2
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Kommunala pensionärsrådets sammanträde 2019-08-21

Närv, Närv, Omröstningar

beslut ej be- § §

Ledamöter slut Ja Nej Avs Ja Nej Avs

Tom Rymoen (KS) ordf X

Kent Nilsson (KS) X

Britt Argårds(PRO)v ice ordf

Enar Moberg (PRO) X

Leif Jakobsson (PRO) X

Monica Hoikkala (PRO) X

Birger Vahlsten (SKPF) X

Ingvar Lönnström (SKPF) X

Marianne Sandbero (AS)

Britt -Marie Larsson (AS) X

Ersättare

Pia-Maria Johansson X

(KS)

Jan Ericson (PRO) X

Håkan Ekebacke(PRO) X

Nils Göran Hååo (PRO)

Gunilla Lilleovist (PRO) X

I (SKPF)

I (SKPF)

Hans Sandbero (AS)

Ann-Mari Karlsson (AS)

Antal 10 2


