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Verksamhetsberättelse 2013
FOT har till uppgift:
1. Att höja fotgängarnas status som trafikant.
2. Att verka för en mänsklig stadskultur och en hållbar utveckling av samhället.
3. Att verka för att mer livsrum ges till fotgängarna på vägar, gator och torg
4. Att påvisa risker och problem som drabbar fotgängarna.
5. Att sprida kunskap om forskningsresultat och praktiska erfarenheter för att förbättra
fotgängarnas situation.
6. Att samarbeta med organisationer som har liknande målsättning som FOT.
7. Att med olika metoder arbeta för att realisera punkterna 1 – 6 ovan.
Styrelse
Styrelsen har utgjorts av Sonja Forward (ordförande), Krister Spolander (vice ordförande),
David Lindelöw (sekreterare), Ninnie Gustafsson, Inger Forsberg (Kassör), Christer Hydén,
Gunnar Carlsson, Ulf Ericsson, Emil Frodlund, Elin Sandberg och Järda Blix. I
valberedningen har Inger Sundström och Alla Bäck ingått. Jerk Wiktorsson och Hans
Westberg har varit revisorer och Eva Norman revisorsersättare.
Medlemmar
Antalet medlemmar i FOT var den 31 december 2013 119 personer, varav 40 st nya
medlemmar rekryterades i samband med FOT’s seminarium.
Styrelsens arbete
Årsmöte hölls den 16 april i Linköping. Förutom årsmötet har FOT haft fyra stycken
styrelsemöten (31 januari, 22 mars, 4 juni, 18 november).
FOT bladet
Två FOT blad har skickats ut till medlemmarna.
FOT i Media
Den 18 december hade FOT en halvsida i tidningen “Trafikmiljö & säkerhet”. Tidningen låg
med som en bilaga till Svenska Dagbladet. Med rubriken ”FOT kämpar för de gående i den
goda staden” beskrevs FOT's arbete.
FOT deltog i en diskussion om hur vi kan samsas i Stockholmstrafiken. Representanter för
bilister, cyklister, yrkesförare och fotgängare diskuterade lösningar. Artikeln publicerades i
olika lokaltidningar i Stockholm.
Digitala media
Fotgängarnas förening finns nu även på Twitter: twitter.com/FOTgangarna. Hittills finns det
45 personer som följer den. Här finns även information om hur man blir medlem.
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Remisser
Under året har FOT lämnat synpunkter på följande remisser:
 Pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, HägerstenLiljeholmen
 Förslaget till regional cykelplan för Stockholms län.
 Planprogram för Spårväg i Malmö etapp 1.
 Översiktsplan Malmö

Seminarium
Fotgängarnas förening anordnade den 21 mars 2013 ett seminarium ”Är det dags att
prioritera gångtrafik nu?” där fokus var på hur man bäst planerar för en fotgängarvänligare
stad.
Åtta föredrag pekade ut aktuell forskning och goda exempel och seminariet avslutades med
en paneldebatt bestående av föredragshållarna samt frågor från publiken.
FOT-seminariet blev mycket lyckat med runt 100 deltagare. Presentationerna finns på FOT's
hemsida www.fot.se/konferenser.htm
Studie av Fotgängarsäkerhet i de svenska kommunerna
FOT har fått bidrag från Trafikverkets Skyltfond för en studie av fotgängarsäkerheten i de
svenska kommunerna.
Projektet kommer att genomföras med hjälp av data om antalet skadade i fall respektive
kollisionsolyckor från STRADA 2011 och 2012. I ett andra steg undersöks vad
skillnaderna kan bero på. Ett antal av de bästa respektive sämsta kommunerna tas ut för
närmare analys.
Den gångvänliga staden
Arbetet med att utse en stad/kommun som visat dokumenterade fotgängarfrämjande
ambitioner och resultat för år 2014 har fortsatt.
Internationellt arbete
FOT är medlem i Federation of European Pedestrians Association (FEPA). FOT fortsatte sitt
samarbete med den Europeiska organisation som ansvarar för att vi alla som skrivit på
stadgarna arbetar för att minska antalet döda i trafiken, se. http://www.erscharter.eu.
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