Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora z Vansbro z Fil ipstad
Storforsz Kristinehamn z Gullspång z Mariestad z Skövde z Falköping
Mullsjö z Jönköping z Gislaved z Hylte z Halmstad

z
z

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN FÖR INLANDSVÄGEN SYD
Tid och plats: 2005-05-18, kl 11.30-14.35, i Isaberg, Gislaved
Deltagare: Ledamöter
Gunnar Magnusson, ordförande
Eva Wennström
Åke Jönsson
Agne Sahlin
Övriga
Lars Nilsson, sammankallande tjm.grp
Sabina Andersson
Arne Almgren, sekreterare

Vansbro kommun
Kristinehamns kommun
Skövde kommun
Gislaveds kommun

Kristinehamns kommun
Gislaveds kommun
Vansbro kommun

1.

Mötets öppnande
Ordförande Gunnar Magnusson hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Föregående protokoll
Protokoll från ledningsgruppens möte 2004-11-25 och plenarmötet 2004-12-09 redovisades.
Beslut: Protokollen godkännes och läggs till handlingarna.

3.

Verksamhetsberättelse 2004
En skriftlig verksamhetsberättelse för 2004 redovisades av Lars Nilsson.
Beslut: Verksamhetsberättelsen för 2004 godkännes och läggs till handlingarna. Vidare beslutades att uppmana
kommunernas kontaktpersoner att senast 2005-06-01 till Ronnie Lind rapportera aktuella projekt och under
senare år genomförda investeringar på rv 26 ( se §6 i protokoll från tjänstemannagruppens möte 2005-04-13 ).

4.

Skyltning lv 185
Inkommen skrivelse från Vägverket daterad 2005-05-10 redovisades. Vägverket anför i skrivelsen att pga
vägens låga standard är man inte beredd att ändra rv 26.s sträckning alternativt ändra vägvisning. Några
ekonomiska möjligheter finns för närvarande inte att rusta upp väg 185 till riksväg.
Beslut: Tjänstemannagruppen besvarar Vägverkets skrivelse från 2005-05-10 och förbereder, tillsammans med
ledningsgruppens ledamöter, frågan att tas upp i regeringens trafikutskott med uttalad målsättning att vägen
skall klassas som riksväg och utgöra en del av rv 26.

5. Uppvaktningar
Uppvaktning av landshövding Eva Eriksson är planerad till 2005-05-25, kl 15.00 och uppvaktningen av Lars
Engqvist förbereds.
Beslut: Uppvaktning av landshövding Eva Eriksson genomförs 2005-05-25, kl 15.00, av Eva Wennström och
Åke Jönsson. Agne Sahlin är ansvarig för att tid förbereds för uppvaktning av landshövding Lars Engqvist
under hösten 2005.
6. Gemensam marknadsföring av rv 26 med IEF och Via Lappia
Gunnar Magnusson redogjorde för pågående diskussioner med IEF och Via Lappia. Aktuell fråga är om vi skall
vara med och marknadsföra Inlandsvägen Syd på den karta som de tar fram för ” E45:ans” och Inlandsbanans
sträckning och vad det i så fall kostar.
Beslut: Gunnar Magnusson arbetar vidare med ärendet och tar upp det på Inlandsting på Sollerön ( Mora )
den 30-31 maj 2005.
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7.

Ledamöter/funktioner i tjänstemannagruppen from 2006
Tjänstemannagruppen behöver vitaliseras och gruppens ledamöter utses så att sammansättningen får en bättre
spridning utmed hela vägens sträckning.
Beslut: Ny tjänstemannagrupp utses på ledningsgruppens möte 2005-11-23. Vidare beslöts att flytta
ledningsgruppens möte och plenarmötet ( båda i Kristinehamn ) från 2005-11-02 resp. 2005-11-03 till
2005-11-23, kl 18.00, ( ledningsgruppen ) resp. 2005-11-24, kl 10.00 ( plenarmötet ). Fortfarande båda
mötena i Kristinehamn.

8.

Reklam- och informationsmaterial om rv 26
Sabina Andersson redogjorde för bakgrunden och det behov av material som finns om rv 26 att användas
i olika sammanhang.
Beslut: Tjänstemannagruppen ( läs Sabina Andersson ) fick i uppdrag att ta fram förslag på detta.. 3
uppsättningar skall införskaffas.

9.

Aktion för rustning av E20
För rustning av E20 arbetar just nu många arbetsgrupper på olika nivåer. Bengt-Åke Bengtsson från Skövde
kommun ingår i en sådan arbetsgrupp. E20 har delvis samma sträckning som rv 26, delen Mariestad-Hassle rör.
E20 utgör en viktig kommunikationsled i vägnätet inte minst som ”tillfartsväg” till rv 26.
Beslut: Ledningsgruppen för Inlandsvägen Syd uttalar sitt stöd för E20-gruppernas arbete på olika nivåer
då en rustning av E20:an även får en positiv inverkan på rv 26.

10. Övriga frågor
A. Klassning av väg 45 som europaväg.
Vägverket har fått regeringens uppdrag att utreda förutsättningarna för att göra väg 45 Göteborg-Karesuando till
europaväg. Via Lappia, som väckt frågan, och IEF har fått Vägverkets koncept till promemoria, som skall ligga
till grund för regeringens ställningstagande, för synpunkter. Inlandsvägen
Syd däremot är ”bortglömda” i sammanhanget.
Beslut: Lars Nilsson upprättar en skrivelse från Inlandsvägen Syd med synpunkter på Vägverkets
”remisskrivelse” och tillställer Vägverket senast 2005-05-27.
B. Inbjudan Nya 26:an Loppet.
Inlandsvägen Syd har inbjudits till Nya 26:an Loppet den 1 oktober 2005. Loppet går vid förbifart Skultorp.
I anslutning till loppet anordnas en mässa.
Beslut: Inlandsvägen Syd skall deltaga i mässan och då ställa ut det nya reklam- och informationsmaterial
om rv 26 som är under framtagande ( se pkt 8 ).
C. Bilder från Vägverket.
Gunnar Magnusson delade ut bilder på bl.a vägvisning rv 26 som Vägverket tagit. Intressant att notera är att
Vägverket på sin vägvisningstavla även lagt in namnet Inlandsvägen!
D. Inbjudan till Inlandsting på Sollerön ( Mora ).
Ordförande delade för kännedom ut inbjudan till Inlandsting på Sollerön ( Mora ) 30-31 maj 2005.
11. Nästa möte i ledningsgruppen
Nästa möte i ledningsgruppen äger rum 2005-11-23, kl 18.00 i Kristinehamn.
12. Mötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna för mötet och förklarade detsamma avslutat kl 14.35.
För Inlandsvägen Syd
Arne Almgren
Sekreterare
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