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Trafiknämnden

FÖREDRAGNINGSLISTA nr 2

2015-05-22, rev 2015-05-26

Sammanträde med trafiknämnden den 2 juni 2015
OBS!

Informationsmöte inför nämndens sammanträde
äger rum den 28 maj mellan kl 14.00 – 16.00 i
trafikförvaltningens lokaler på Lindhagensgatan 100.

Dag

Tisdag 2 juni

Tid

14.30 – 17.00

Plats

Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, möteslokal T-centralen

Gruppmöten

(M, FP, C, KD) mötesrum Högdalen, kl 13.30 – 14.30
(S) mötesrum Husarö, kl 13.30 – 14.30

Ev. förhinder
meddelas till

ingela.svanberg-ohlsson@sll.se , tfn 08-686 1478 eller mobiltelefon
070-786 1478
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