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Liten rapport från möte med Trafiknämndens ordförande kommunalrådet Johan Nyhus 17-11-13 

”Kallebäck är en ö” 

Både deltagarna i Samverkansgruppen för pensionärsorganisationer och Lokala pensionärsrådets 

ledamöter blev mycket besvikna över det svar som kom (8 sept) från en tjänsteman på Trafikkontoret 

att LPR skulle vända sig till ett antal instanser – Trafikverket, fastighetsägare, miljöförvaltningen och 

Stadsbyggnadskontoret -  för att få svar på de frågor vi ställt om det framtida Kallebäck. 

Gabriella Junggren och undertecknad hade därför ett möte på Rådhuset med Johan Nyhus. Han 

beklagade det svar vi fått och har påtalat det. Så vill han inte att Trafiknämnden besvarar frågor från 

intresserade medborgare, i detta fall LPR i Ö-H.  

Trafiknämnden har överläggningar med Trafikverket  om förslaget om en bro från Kallebäck till 

Mölndal. En anledning är att Sankt Sigfridsgatan inte får bli en ”smitväg”. Den tål inte hårdare 

belastning. Förslag finns om väg mot Lackarebäck.  Stadsbyggnadskontoret  tar nu fram förslag till 

program för Kallebäck och hoppas vara klara med det i april 2018. Johan Nyhus tänker bjuda in 

representanter för pensionärerna till överläggningar.   

Johan Nyhus menade också att trafiken med tunga lastbilar faktiskt har minskat efter ARLAs flytt. 

Men under byggåren kommer trafiken åter att öka. Och med kanske 2 000 fler invånare kan det bli 

mycket ansträngt om inte in- och utfarten från Kallebäck görs tillgängligare för att undvika köer. För 

bullerskydd ansvarar Trafikverket. 

Trafiknämnden är numera färdtjänstansvarig. I kollektivtrafiken medverkar 65 + arna till att 

upprätthålla en attraktiv kollektivtrafik genom att mycket flitigt använda seniorkortet. 

Johan Nyhus tycker att idén om Bomässa i stadsdelen är intressant och erbjöd sig att delta (om han 

på ett tidigt stadium får ett datum!) för att prata med besökare om framtiden i t ex Kallebäck. Han 

rekommenderade också att vi bjuder in Stadsbyggnadskontoret för visning av planerna för Ö-H. 

Vid anteckningarna 

Monica Påhlsson, som deltog i mötet   

 


