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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-06-13 
    
 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 

 
Bevis 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  2012-06-13  
Datum när anslaget sätts upp 2012-06-19 Datum när anslaget tas ner  2012-07-19 
Förvaringsplats för protokollet Trafik- och fritidsförvaltningen 
Underskrift  

………………………………………………………………….. 
Rita Halvarsson 
 
 
 
 
 
 
 

Plats och tid Egnellska huset, kl. 08:15–13:15 

Beslutande (S) Jonas Lennerthson, ordförande 
(V) Sofie Valtersson, 1:e vice ordförande 
(FAP) Sten H Larsson, 2:e vice ordförande 
(S) Monika Lundberg 
(S) Evert Karlsson 
(MP) Elisabeth Ahnberg 
(M) Bo Wickberg 
(M) Bertil Eek, § 68-70,  (FAP) Torbjörn Aulin, § 71-84 
(M) Jan Harald 
 

 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Helena Fridlund (S), Anna Strindberg (S),  Torbjörn Aulin (FAP) § 68-70 

Övriga  
deltagare 

Lars Lundh och Erik Fagerström, kommunrevisionen, § 68, Max Rindborg, 
§ 69, Ulrika Bergman, § 69, Mats Olofsson, § 69, Bo Bifrost, § 68-70, 
Alexander Norling, § 69-70, Carina Nordlander, § 70-71, Tomas Jons, § 71-
72, Peter Garvö, § 79, § 83, Hans-Erik Bergman och Rita Halvarsson 

  
Utses att justera Sten H Larsson (FAP) 
Justeringsdag 2012-06-19 
Justerade paragrafer  68-84 
Underskrifter 

Sekreterare 
 
……………………………………………………………... 
Rita Halvarsson 

 
Ordförande 

 
………………………………………………………….….. 
Jonas Lennerthson 

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
Sten H Larsson (FAP) 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-06-13 

    
 

Justerandes signaturer 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-06-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 68 Besök från revisionen 

  

Beslut 
Trafik- och fritidsnämnden beslutar 

ta informationen till protokollet. 

Sammanfattning 
Lars Lundh och Erik Fagerström, kommunrevisionen, besöker trafik- och 
fritidsnämnden. 

Följande områden diskuteras: 

Ekonomi, gränsdragningsarbetet mellan Lufab och trafik- och 
fritidsförvaltningen, internkontroll, avtalshantering, delegationsordning och 
samarbetet mellan revisionen och trafik- och fritidsnämnden. 

Sänds till 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-06-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 69 Medborgarförslag - sätt vinterdäck på bussarna 

  

Beslut 
Trafik- och fritidsnämnden beslutar 

medborgarförslaget är besvarat 

 

Förslagsställare Max Rindborg presenterar sitt medborgarförslag för 
nämndens ledamöter. 

Sammanfattning 
Max Rindborg föreslår att kommunen ska verka för att bussarna i Falun 
utrustas med vinterdäck och inte tillåts köra med sommardäck vintertid. 
Detta för att minska saltanvändningen på det mindre vägnätet med lägre 
tillåten hastighet. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2012-01-27 

Tjänsteskrivelse daterad 2012-05-29 

 

Sänds till 
Max Rindborg 

KF för kännedom 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-06-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 70 Ekonomi - månadsrapport 

  

Beslut 
Trafik- och fritidsnämnden beslutar  

i prognosen för 2012 tas med oförutsedda merkostnader på grund av höstens 
händelser. De ökade kostnaderna för sanering av Gasverkstomten på 2,8 
mkr tas med i prognosen. Beslut om annan eventuell finansiering tas i 
kommande kommunstyrelse. 

resultatförbättringar är restriktiv användning av tim-vikarier, 
föreningsbidrag- övriga ändamål fryses, minskad skötsel av växtlighet i 
rondeller samt höjning av månadskort avseende bad på Lugnet, 
vattengymnastiken och relaxkorten samt 

i övrigt ta informationen till protokollet. 

 

Sammanfattning 
Carina Nordlander redovisar ekonomisk lägesrapport med ekonomiskt utfall 
driftsresultat och investeringsutfall t o m maj 2012 samt 
resultatförbättringsförslag.  

Efter genomgång beslutar nämnden att åtgärderna är restriktiv användning 
av tim-vikarier, föreningsbidraget-övriga ändamål fryses, minskad skötsel 
av växtligheten i rondellerna samt ett höja månadskorten på bad på Lugnet, 
vattengymnastiken och relaxkorten. 

Beslutsunderlag 
Utkast till månadsrapport. 

 

Sänds till 
EKT 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-06-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 71 Gränsdragningar LUFAB 

  

Beslut 
Trafik- och fritidsnämnden beslutar 

uppdra åt tf förvaltningschef att fortsätta arbetet med gränsdragningen i 
syfte att få fram ett avtal mellan Lufab och Trafik- och fritidsnämnden samt 

uppdra åt tf förvaltningschef att anordna ett möte med Lufabs styrelse och 
trafik- och fritidsnämnden mellan den 15-31 augusti. 

Protokollsanteckning 
Oppositionen deltar inte in beslutet. 

Sammanfattning 
Tomas Jons redogör för gränsdragningarna mellan Lufab och trafik- och 
fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Bilder 

Yrkanden 
Sten H Larsson påtalar att arbetet med gränsdragningen borde skett 
annorlunda och anser att det är mycket diffust och oklart med såväl uppdrag 
och förutsättningar för diskussionen och målsättningen med densamma.  

Följande punkter ska klargöras:  

1. Vi hyr nu från ett företag, varför ska vi hyra tider som vi inte 
behöver eller kan hyra ut? Bedöm vilka tider vi vill hyra. 

2. Till vilka hyror hyr andra företag och föreningar, skolor och 
friskolor? Varför ska vi betala avvikande hyra? 

3. Vilka uppgifter förutom att hyra faller på trafik- och 
fritidsförvaltningen och varför? Spåransvar? Pistmaskiner? 
Marknadsföring? Evenemang? Annat? Var och hur dras gränserna i 
dylika enskilda frågor/uppdrag? 

4. Personal; vilken personal går över till Lufab? Vilka kostnader lastas 
av trafik- och fritidförvaltningen, motsvarar detta verkligheten eller 
blir kostnader kvar på trafik- och fritidsförvaltningen? Hur 
finansieras detta och av vem? 

5. Vilka uppgifter kvarstår på trafik- och fritidsförvaltningen enligt 
hosting contract för VM-arrangemanget? 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-06-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

6. Tidplan med dito kostnadsöverföringar från trafik- och 
fritidsförvaltningens ram. 

Specificera dessa och värdera, vem betalar? Tydliggör för Lufab 
som trafik- och fritidsförvaltningen att dess styrelse, så att ansvar 
och befogenheter är ”mycket” tydliga och odiskutabla. 

 

Därefter ges även trafik- och fritidsnämnden möjlighet att värdera 
kostnader mot budgeterade medel. Eventuella tveksamheter runt 
värdering och ”befarade risker” i budget diskuteras i styrelsen och 
protokollförs för hänskjutning till kommunstyrelsen. 

 

Dessutom har det flera gånger framförts att nämnden vill ha ett möte med 
Lufabs styrelse för diskussioner, vilket inte skett. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att uppdra åt förvaltningen att fortsätta arbetet med 
gränsdragningen och att ett möte mellan styrelsen i Lufab och trafik- och 
fritidsnämnden ordnas i augusti. Oppositionen tillstyrker förslaget med att 
ett möte sker, men avstår att delta i beslutet i övrigt. 

Sänds till 
KS 

Lufab 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-06-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 72 Hyra ishall 

  

Beslut 
Trafik- och fritidsnämnden beslutar 

ta informationen till protokollet. 

Sammanfattning 
Tomas Jons redovisar om planerna för ombyggnad av ishallen på Lugnet. 
 

Sänds till 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-06-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 73 Motion - förbjud dubbar i centrala Falun 

  

Beslut 
Trafik- och fritidsnämnden beslutar 

1. Motionen är tillgodosedd när det gäller utredningen och därmed 
besvarad i den delen 

2. Motionen avslås när det gäller införande av dubbdäcksförbud. Detta 
mot bakgrund av resultaten från genomförda luftmätningar. 

 

 

Beslutsunderlag 
KSU protokollsutdrag § 93, 2010-08-17 

Förvaltningsgemensam tjänsteskrivelse 2012-05-15 

Sänds till 
KF 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-06-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 74 Ny linje Krondiket - Gruvan - Centrum 

  

Beslut 
Trafik- och fritidsnämnden beslutar 

Införa en ny busslinje, sträckan Krondiket-Gruvan-Centrum, under 
förutsättning att erforderliga medel från kommunstyrelsen tillskjutes 
förvaltningen. 

Protokollsanteckning 
Oppositionen deltar ej i beslutet, då presskonferens om busslinjen föregåtts 
innan erforderligt beslut fattats i trafik- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning 
På grund av avstängning av vägen på Krondiksdammen, lades linje 707 ner 
på stäckan Lilltorpet-Krondiket i mars 2010. Det har inte varit möjligt att 
trafikera Krondiket fram tills nu, då ett mindre fordon är tillgängligt. Linjen 
startar den 17 juni med ett utbud alla dagar i veckan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 31 maj 2012 

 
 

Sänds till 
KS 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-06-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 75 Busslinje 39 

  

Beslut 
Trafik- och fritidsnämnden beslutar 

Lands- och glesbygden är viktig och därför införs kompletteringstrafik på 
sträckan Svabensverk-Enviken, som ersättning för linje 39:s indragna 
turutbud måndag-fredag. 

Sammanfattning 
En skrivelse har inkommit med 100 namnunderskrifter som protesterar mot indragning av 
dubbelturen måndag-fredag på linje 39 mellan Edbyn-Falun. Turen körs och betalas av X-
trafik. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från S Henriksson 

Skrivelse från E Edquist 

Tjänsteskrivelse  30 maj 2012 

 

Sänds till 
S Henriksson,Viksjöfors 

E Edquist  

Näringslivskontoret 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-06-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 76 Medborgarförslag - bättre allmänna kommunikationer 
mellan Lugnet och centrala Falun 

  

Beslut 
Trafik- och fritidsnämnden beslutar 

översända den gemensamma tjänsteskrivelsen ”Medborgarförslag – Bättre 
allmänna kommunikationer mellan Lugnet och centrala Falun” som sitt eget 
yttrande till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att ett snabbspår från resecentrum till 
Lugnetanläggningen byggs, att gång- och cykelvägnätet mellan centrum och 
Lugnet ses över och att de oskyddade trafikanterna separeras från 
biltrafiken. Dessutom uppmanas Lugnetförvaltningen att inte utnyttja gång- 
och cykelvägnätet till biltrafik. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 20 april 2012 

Förvaltningsgemensamt yttrande 4 juni 2012 
Trafik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 4 juni 2012 

 
Sänds till 
KF 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-06-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 77 Motion -mobil radarkamera 

  

Beslut 
Trafik- och fritidsnämnden beslutar 

tillstyrka kommunfullmäktige avslå motionen. 

Sammanfattning 
Lars-Erik Måg (FP) har i en motion föreslagit att trafik- och 
fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att anskaffa en eller 
ett par mobila skyltenheter med radar för att förbättra trafiksituationen i 
Falun. 

Beslutsunderlag 
Motion 27 februari 2012 

Tjänsteskrivelse 31 maj 2012 

Sänds till 
KF 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-06-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 78 Framtidens kulturskola 

  

Beslut 
Trafik-och fritidsnämnden beslutar 

lämna remissen utan särskilt yttrande.  

 

Sammanfattning 
Trafik- och fritidsnämndens verksamhet påverkas inte direkt av införandet 
av den föreslagna kulturskolan. 

Beslutsunderlag 
Remissunderlag 

Tjänsteskrivelse 5 juni 2012 

 
 

Sänds till 
KS 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-06-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 79 Samråd - Gamla Herrgården 

  

Beslut 
Trafik- och fritidsnämnden beslutar 

med tillstyrkan överlämna förvaltningens yttrande som sitt eget till 
stadsbyggnadskontoret samt 

beakta trafik- och fritidsförvaltningens synpunkter. 

Sammanfattning 
Ett förslag till områdesbestämmelser har upprättats av 
stadsbyggnadskontoret. Bestämmelserna innehåller plankarta med 
bestämmelser, planbeskrivning och lokal byggnadsordning. Avsikten med 
upprättandet av områdesbestämmelserna är att förändringar inte väsentligt 
ska kunna påverka den unika kulturmiljön. Syftet med 
områdesbestämmelserna är bl a att säkerställa Gamla Herrgårdens 
riksintresse för kulturmiljön samt att skydda de kulturhistoriska och 
estetiska miljövärden som den unika helhetsmiljön representerar. 
Områdesbestämmelserna vill även bevara och utveckla en måttfull 
blandning av handel, hantverk, kontor mm. 

Beslutsunderlag 
Samrådshandlingar 

Tjänsteskrivelse 3 juni 2012 

Sänds till 
SBK 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-06-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 80 Förvaltningschefen informerar 

  

Beslut 
Trafik- och fritidsnämndens beslutar 

 

uppdra åt tf förvaltningschef att köpa tjänsten att upphandla 
dykningskontroller av övriga badplatser inför badsäsongen 2013, 

uppdra åt tf förvaltningschef upprätta en fullmakt till stadsjuristen Tobias 
Carlgren att företräda nämnden i Kammarrätten, vad avser utlämnande av 
handlingar samt 

i övrigt ta informationen till protokollet. 

Sammanfattning 
T f förvaltningschef Hans-Erik Bergman informerar om 

Hundrastgården kommer att invigas den 21 juni kl 18:00 

 

Nybroparken ska vara färdigställd den 1 september. Samråd har skett med 
Hanikapporganisationerna, bl a har en speciell matta och lekutrustning 
beställts. Svensk Markservice är entreprenör. 

 

Dykning vid badplatser, vid nämndens sammanträde i maj fick tf 
förvaltningschef i uppdrag att kontakta Räddningstjänsten Dala Mitt för att 
göra dykningar/kontroller av badplatserna innan badsäsongen. Vid dagens 
sammanträde informeras om att de sex störta badplatserna redan 
kontrollerats av dykarklubben Masen. En förfrågan om hur mycket det 
skulle kosta att se över övriga badplatser har gjorts, vilket skulle få en 
merkostnad mellan 10.000-15.000 kronor. Nämndens ledamöter anser att 
dykningarna ska göras på samtliga badplatser. En upphandling avseende 
dykningsarbeten på samtliga badplatser ska ske inför badsäsongen 2013. 

Kålgårdsbadet är en park och inte ett bad, så där kommer inga dykningar att 
genomföras. Varningsskyltar kommer att sättas upp där det varnas för att 
botten kan innehålla vassa föremål. 

 

Den tidigare fritidschefen i kommunen, Lars Runnsvik har skrivit till 
kommunen om att Lugnets anläggning invigdes i december för 40 år sedan 
och önskar att det uppmärksammas på något sätt. 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-06-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

En tidigareläggning av investering i värmestuga och personalutrymmen vid 
Källviksbacken får ske inom 2012 års investeringsram enligt beslut i 
kommunstyrelsen  29 maj. 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-06-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 81 Delegationsbeslut 

  

Beslut 
Trafik- och frtidsnämnden beslutar 

ta rapporterna om redovisade delegationsbeslut till protokollet. 

Beslutsunderlag 
Till Trafik- och fritidsnämnden har överlämnats rapporter över delegationsbeslut jämlikt kapitel, § 33, 
kommunallagen. 
     
  
D – 1 Tillfälliga lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon  

på Norra Järnvägsgatan 
 
D – 2 Tillfälliga lokala trafikföreskrifter om förbud att stanna och parkera på Holsgatan 
 
D – 3 Tillfälliga lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Proselins väg 
  
D – 4 Lokala trafikföreskrifter om parkering på Bergsskolegränd 
 
D – 5 Trafikärenden  
 Överklagande av beslut om grind på GC-väg vid Kapplandsvägen 
 Farthinder på Allévägen 
 
D – 6 Upphandling – drift- och underhåll av gator och vägar 
 Tilldelningsbeslut – NCC Roads AB 
 
D – 7 TA-PLANER 
 Byte av nerkörd skylt i refug Stångtjärnsvägen-Herrhagsvägen 
 
D – 8 Delegationsplan-Delegationsplan Trafik- och fritidsförvaltningen 
 
D – 9 Uppsägning av avtal 
 Centrala Stadsrum - Utredningsarbete om parkeringsverksamheten i Falu kommun 
 Falu IK – viss skötsel av friidrottsarenan 
 
D – 10 Avtal 
 Servitutsavtal Falun 10:1 
 Samarbetsavtal – Vasaloppets Marknads AB 
 Avtal – Falukorpens verksamhet vid Kålgården 
 Skötselavtal – nr 6-12 
 
D – 11 Samverkansgrupp-Protokoll samverkansgrupp 14 maj 
 
D – 12 Protokoll från KF 2012-05-10 
 Ansvarsprövning § 87 
 Gemensam färdtjänstorganisation § 97 
 Godkännande av demokratiplan 2015, § 101 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-06-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

D – 13 Protokoll Kommunala handikapprådet-Protokoll kommunala handikapprådet 2102-
05-09 

  
D – 14 Stadsbyggnadsberedningen 
 Minnesanteckningar stadsbyggnadsberedningen 10 maj 2012 
 
D – 15 Protokoll KSA 2012-05-16 
 Rekrytering av förvaltningschef till trafik- och fritidsförvaltningen, § 45 
  
D – 16 Företeckning platsupplåtelse PLU – 2012-06-13 
 
D - 17 Miljöfordon p-tillstånd - P-tillstånd miljöfordon januari -juni 2012 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-06-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 82 Balanslista 

  

Beslut 
Trafik- och fritidsnämnden beslutar 

ta informationen om balanslista till protokollet. 

Beslutsunderlag 
Balanslista 2012-06-13 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-06-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 83 Hellmansö 

  

Beslut 
Trafik- och fritidsnämnden beslutar 

1. avslå begäran från Off Road Cooking avseende exklusiv rätt till 
servering på området.  

2. avslå begäran om att avtalet inte ska innehålla rätten till annan 
arrangör att anordna kulturevenemang.  

3. avslå begäran om ersättning för investeringskostnader i det fall 
förlängning avtalet inte sker. 

4. de kostnader som finns upptagna i avtalsförslaget ska gälla med 
undantag av den föreslagna ersättningen för eget arbete. 

5. I övrigt uppdra åt Peter Garvö att forsätta avtalsförhandlingen med 
beaktande av nämndens beslut. 

 Sammanfattning 

Peter Garvö redovisar att diskussioner om avtal pågår med Lars Lilliemarck, 
Off Road Cooking. Peter har tillsammans med Pär Karlsson, 
miljöförvaltningen, träffat Lars Lilliemarck för diskussioner kring 
avtalsförslaget. 

Önskemål/krav från Lars Lilliemarck är att han vill ha exklusiv rätt till 
servering på Hellmansö och att möjligheten att annan arrangör genomför 
evenemang samt ersättning för investeringskostnader om inte förlängning av 
avtalet sker. 

 

Sänds till 
Lars Lilliemarck, Off Road Cooking 
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Trafik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-06-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 84 Övrigt 

  

Beslut 
Trafik- och fritidsnämnden beslutar 

fastställa sammanträdesdag i augusti till den 16:e  

i övrigt ta informationen till protokollet. 

Ordföranden föreslår att trafik- och fritidsnämndens sammanträde i augusti 
tidgareläggs till den 16:e. Enligt planen är mötet den 23:e, men föreslås 
flyttas fram till den 16 augusti. 

Samtliga ledamöter tillstyrker förslaget. 

 

Evert Karlsson redovisar från Dalatrafiks bolagsstämma. 

 

Sammanträdet avslutas med att samtliga närvarande önskar varandra en 
trevlig sommar. 
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