
Älvsbyns Kommun    2020-03-03 

 

MINNESANTECKNINGAR FRÅN:  

 

Tillgänglighet- och trygghetsrådet 

 

Tid och plats:  Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27, Lokal Selet 

   Tisdag den 3 mars 2020, kl.10.00-11.50 

Ledamöter:  Tomas Egmark, s 

Företrädare:  Sterling Nilsson, Älvsby Parasport (Råd sekreterare) 

   Arja Kiviniemi, SKPF 

   Karl-Erik Sjöberg, SPF 

   Gun-Britt Johansson, Demensföreningen 

   Karin Ökvist, SRF 

   Lisbeth Vinberg, PRO 

   Erland Nyström, Reumatikerföreningen 

Övriga närvarande: Annika Brännmark, Miljö Bygg 

------------------------- 

Rådets öppnande Av Tomas Egmark, s 

Till sekreterare Valdes Sterling Nilsson 

Föregående minnesant Gicks igenom och lades till handlingarna 

 

Ärende  Anmälda ärende från TTR samråd 

  1. Öppettider FLUXEN 

   Öppettider Vardagar, kvällar och helger finns anslaget på entrédörren. 

   De offentliga toaletterna är öppna samma tider. 

 2. Riktlinjer för upphandling av tjänster från bemanningsföretag. 

Älvsby Kommun har endast avropat sjuksköterska vi ett tillfälle förra 

sommaren. 

 

3. Hur påverkas 

Planering av drift, snöröjning, sandning av gång och cykelbanor då fler   

permobiler och el skoter används av handikappade. 

Höga kanter, hög väg mitt, smala övergångar och dess låg markfrigång 

samt låga hastighet tas hänsyn för. 

Inarbetas i upphandling av dessa tjänster, kommande år. 

Samtal förs med Mattias Broström(Älvsby energi AB) ang. snöröjningen 

och förslaget är att ploga vid 4 cm på GC vägar nästa år mot 7 cm nu. 

Ombyggnaden av del 3 Storgatan blir störningar och minskad 

framkomlighet upp till tre år 2020 till 2022, med start i höst. 



Vissa arbeten skapar besvärlig framkomlighet då ändringar måste sätta 

sig innan de asfalteras. 

Kommunen skall själva även bygga om vatten och avlopp i berört 

område. 

Grusningen vid resecentrum skall bättras på och handikapp parkering 

måste anläggas nära resecentrumet. (Av ägarna) 

 

4. Vad gäller Bokning av Lomtjärnsparken. 

Inget företag eller förening har ännu visat intresse för att driva denna 

tjänst sommaren 2020. 

Driftbolaget söker villig entreprenör. 

Vad som gäller bokning m.m. återkommer. 

5. Badhus och sporthall. Nuläge. (Stående) 

 Upphandlingen är genomförd och ingen överklagan är inlämnad. 

 Nu pågår projektering. 

 Byggstart hösten 2020 (Byggtid höst 2020- till 2022/2023) 

 REKAB är företaget som tagit hem offerten. 

3 personer från föreningslivet och 1 lärare från skolan ingår i 

referensgrupp. 

   6. SÄBO. Nuläge. (Stående) 

   Inget nytt. 

   Utredning finns och tas i kommande KS. 

   Hemtagningsteamet har kort kö. 

    7. Kostutredningen. Nuläge. (Stående) 

   Inget nytt. 

   Ett eller två Kök skapar beslutsvånda. 

   Violen i Vidsel får bra betyg för den mat som nu levereras dit. 

    8. Fluxen. Nuläge. (Stående)  

   Inget nytt. 

   Tas bort som stående. 

9. Återrapportering om Parkering längs Älvåsvägen/Barrgatan 

 Annika Brännmark, Miljö Bygg redovisade inventering av 

parkeringsplatser vid Nyberga och parkeringar mot Lomtjärnsparken 

efter  Älvåsvägen/Barrgatan. 

Vad som flyttas och ändras kommer att kartläggas och lämnas in till KS 

som ett förslag till beslut. 

Information Erland Nyström från Reumatikerföreningen meddelar att föreningen 

läggs vilande. En förening mindre i samrådet. 

Kjell-Åke Larsson, ny ordförande för SPF. 

Anhörigvårdare måste prioriteras. 

Bättre information och kanske ”Bättre på att samarbeta” är viktiga ord 

att ta vara på. 

 



Övrigt  Inga frågor 

 

Mötets avslutandes Kl.11.50 

 

Minnesanteckningar av 

 

Sterling Nilsson 

Älvsby Parasport 

 

 

 


