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1. Mötet öppnades 

Catharina hälsade alla välkomna och mötet öppnades. 

2. Godkännande av protokoll 

Protokollet från styrelsemötet den 9 mars godkändes. 

3. Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställdes. 

4. Information från parterna 

Catharina tackade Oscar för stadens rundvisning under invigningen av H22 City 

Expo. 

Maria informerade om de nyligen genomförda samtal som ägt rum mellan Sverige 

och Danmark med anledning av en ny förbindelse mellan Helsingborg och 

Helsingör. Regionen ser en risk avseende Danmarks eventuella syn på att bara gå 

vidare med en vägförbindelse. Regionen skulle påverkas negativt med bland annat 

ökad biltrafik till Kastrup och försämrad konkurrenskraft för näringslivet att nå 

kontinenten via Fehmarn Bält-förbindelsen.  

5. Information om cykel- och kollektivtrafikobjekten, genomförande och 

ekonomi 

Oscar informerade om att cykelobjektet Fågelsångsstråket, stadens första 

cykelfartsgata, inom kort är färdigställd. Flera av cykelobjekten sammanfaller med 

Helsingborgsexpresslinjerna varpå planering, projektering och utbyggnad kommer 

ske samordnat. 

Oscar berättade vidare att staden och Skånetrafiken har tecknat genomförandeavtal 

med trafikstart för Helsingborgsexpressen 2 i december 2024. Utmed stråket pågår 

såväl planering och förprojektering som projektering och etappvis utbyggnad. Vid 

Elineberg pågår process med Trafikverket om övertagande av statlig väg inklusive en 

vägbro. 

Marie informerade om pågående detaljplanering vid det nya lasarettet med möjlighet 

till upp mot 3 000 bostäder. Vidare att staden identifierat svårigheter att genomföra 
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vissa cykelobjekt bland annat till följd av politiska beslut i staden och dragning av 

Helsingborgsexpressen 3 mot det nya lasarettet. Dialog och gemensamt arbete har 

påbörjats med Sekretariatet och tidplanen för eventuell justering bedöms ske i 

början av år 2023. 

6. Övriga frågor  

Inga övriga frågor.  

7. Nästa möte 

Nästa möte äger rum den 28 september och planeras ske digitalt.  

8. Avslutning 

Catharina tackade samtliga och mötet avslutades. 

 

 

 
Catharina Håkansson Boman 

Ordförande 
 

 

 

 
Lotten Lindmark 

Sekreterare 
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