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enligt bifogad närvarolista.

Övriga deltagande

Håkan Blaxmo , trafi kingenjör, Samhäl lsbyggnad Bergs lagen
Britt Alderholm , SPF
Anni ette Lindvall , SPF
Maria Viduss, sekreterare
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KPR + KHR § 5

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 möjlighet 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 tids parkering på olika platser.

Ordförande tackar för informationen.
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KPR + KHR § 6

Remissvar på trafikutredning, cykelutredning och
parkeringsutredning från kommunala handikapprådet
Tom Rymoen , ordförande, föreslår att de som har synpun kter 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 remiss var på trafikutredning, cykelutredning och parkeringsutredning
från kommunala handikapprådet är synpun kterna som framkommit på
sammanträdet samt synpun kter som inkomm er till sekreteraren eller
ordförande senast 28 augusti.
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KPR + KHR § 7
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.
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