Minnesanteckningar från SAK Styrelseledamöter i Jönköping den 7 Dec 2016
Värdkommunen, som representerades av Ulf Hugosson hälsade välkommen och informerade om lokaler och
måltider.
Ordföraren Per-Olof Löfberg öppnade mötet.
1. Mötet ansågs vara beslutsmässigt – se närvarolista.
2. Protokollet från Årsmötesförhandlingarna godkändes. Det beslutades också att det var tillåtet att utse
tillfälliga styrelsesuppleanter i regioner med vakanta poster för att ersätta ordinarie ledamöter som har
förhinder att delta – så att varje region alltid ska ha möjlighet att vara representerade vid förhandlingar
och beslut mellan årsstämmorna. Föreningen ansåg vara konstituerad.
3. När, var och hur nästa årsmöte ska hållas diskuterades. Förutom Borås nämndes även möjligheterna att
förlägga mötet till Jönköping, Skövde eller Alvesta. Respektive styrelseledamöter fick i uppdrag att
undersöka och ta fram förslag till nästa möte. Lämplig tid ansågs vara till våren i början av Maj.
Viktiga ämnen/teman för kommande årsmöte utöver ordinarie förhandlingar ansågs vara ;
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- Juridik, Lagar, Regler, Ansvar
- Förläggning av fiber i stadsmiljö
- Kommunens ansvar på Enskilda vägar inom tätbebyggda områden
- Reklamskyltar på allmän platsmark
Frågan om avgiftsuttag eller inte vid diverse handläggningar av tillstånd, vid dispenser, straffavgifter vid
försening o.s.v. diskuterades. Förslag om att bilda arbetsgrupp borde resas vid nästa årsmöte, och
följande personer anmälde redan att man var intresserad av att ingå i en framtida arbetsgrupp; Fredrik
Stengafvel, Colin Leach, Kaj Hermansson, Fia Wadman. Ett citat: ”Det ska inte kosta något ifall man gör
rätt – men avviker man så ska det kosta”
Vår förening ska vara med och profilera sig på de kommande Vägmärkesdagarna i Mars – som vår
systerorganisation SBSV arrangerar. Leif fick uppdrag att ordna med monterplats och ta fram
reklamanordningar (roll-up, banderoll eller dylikt, samt revidera befintlig Broschyr).
Revidering av Handboken diskuterades och det ansågs vara läge för att börja med det arbetet under det
kommande året. Under förra årsmötet åtogs sig Ulf Hugosson att vara samordnare. Bildande av en
arbetsgrupp hänskjuts dock till nästa årsmöte.
Det är viktigt att försöka förtydliga skillnaderna mellan arbete och aktiviteter i gaturummet till skillnad
från vanligt förekommande vägarbeten. Om någon kommun insisterar på att avvika från någon regel i den
gemensamma handboken – så ska detta redogöras på första sidan men den specifika avvikelsen
presenteras som bilaga först i slutet av Handboken.
Mötet hade inga svar på hur man skulle kunna anpassa Handboken till de mindre kommunerna – mer än
att ifall större kommuner önska vidareutveckla olika regler och anvisningar – så kanske det kunde göras
genom att lägga till ett förtydligande i bilaga.
Några medlemmar informerade om det viktiga projektet ”Oskyddade Trafikanter” som bedrivs av
Västerås, Stockholm och SBSV. Projektet syftar till att ta fram lösningar och utveckla anordningar som är
anpassade till våra trånga stadsmiljöer med fokus på gång- och cykeltrafiken. Följande förslag har
diskuterats;
- Höga staket som är stadigt förankrade/viktade
- Fartgupp för cyklister
- Upphöjda provisoriska tillfälliga övergångspassager
Blinkande varningssignaler vid permanenta övergångsställen
Fredrik Stengafvel redogjorde för arbetet med att revidera TA-planer och meddelande att man inte var
riktigt klar än. Mötet ansåg dock att det inte var bråttom att avsluta detta arbete – utan tvärtom så det
var bättre att invänta idéer och uppslag som genereras i samarbetet med projektet ”Oskyddade
Trafikanter”. Fredrik fick i uppdrag att undersöka priset för att ”Auto-Cadda” TA-planerna. Han
meddelade att han kommer börja att arbeta i Uddevalla efter årsskiftet.
Det beslutades att det verkställande utskottet skulle mötas den 16 februari i Alvesta.
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