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18.00 – 18.15 Introduktion och upplägg för kvällens möte (UB)

18.15 – 19.00 Frågeställningar omgång nr 1

19.00 – 19.15 Fika

19.15 – 20.00 Frågeställningar omgång nr 2

20.00 – 20.15 Paus

20.15 – 20.45 Frågeställningar omgång nr 3

20.45 – 21.00 Summering och avslut

Hålltider
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• Inhämtning av information och synpunkter till projektet 

från fokusgruppen. 

• Fokusgruppen består av allmänhet med lokalkännedom 

och berörda av om- och nybyggnation av väg 77 mellan 

länsgränsen och trafikplats Rösa.

Syfte
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• Dokumentation sker via ”sekreterare” (från Trafikverket eller 

ÅF) vid varje bord.

• Noteringar görs på karta och via minnesanteckningar.

• Synpunkter och information kan även lämnas enskilt (papper)

• Lämnad information och synpunkter är ett värdefullt underlag 

för projektet. Det kommer att vägas in i arbetet med 

vägplanen tillsammans med övrigt underlag som finns sedan 

tidigare och som tas fram av projektet.  

• Återkoppling av hur synpunkterna tas om hand kommer att 

ske i vägplanens samrådsredogörelse. 

Hur kommer informationen att 

dokumenteras och användas?
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• Terrängkarta med fastigheter

• Kartor med olika värden och information

– fornlämningar

– naturvärden

– gradering av åkermark

– olyckor

– vatten

Kartmaterial
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1. Målpunkter i området?

2. Barriärer som utgör hinder för gående och cyklister idag?

3. Åkerdräneringar?

4. Skolskjutsar och skolvägar?

5. Översvämningsområden och högsta högvatten?

6. Viltstråk?

7. Kulturmiljövärden utöver de som visas på kartorna?

Frågeställningar omgång nr 1
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8. Promenadstråk/rörelsestråk?

9. Ridvägar?

10.Vad behövs för att öka cyklingen mellan Gottröra-Rimbo-

Finsta och övriga målpunkter i området?

11.Platser med salamander eller groddjur?

12.Källor/artesiskt (upptryckande) vatten?

13.Betesmarker, flytt av djur mellan betesmarker/stallar?

14.Problem med att komma till/från busshållplatser?

Frågeställningar omgång nr 2
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15. Dricksvattenbrunnar, avloppsanläggningar och ledningar?

16. Hur används banvallarna?

17. Brister/behov vid busshållplatser?

18. Särskilda naturvärden (växter, djur, platser)?

19. Hur får vi in ungdomsperspektivet?

20. Hur vill ni få information om projektet?

21. Pendlarparkeringar – behov av eller brister i befintliga?

Frågeställningar omgång nr 3
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• Reflektioner gällande dagens möte – lämnas via enkät

• Vad händer härnäst?

– Vi skissar på de tre vägplanerna (Gottröra, Rimbo och Finsta)

– Samrådshandling Gottröra (Etapp 1) preliminärt i april 

– Samrådshandling Rimbo (Etapp 2) preliminärt i juni 

– Samrådshandling Finsta (Etapp 3) preliminärt i september

• Nästa träff?

– Möte med intressentgrupper under vinter/vår 

– Möte med fokusgrupperna strax före samrådshandlingens 

färdigställande

• Tack för i kväll!

Summering och avslut
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