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Verksamhetsberättelse för 2014
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), Järda Blix (kassör), Ninnie Gustafsson, Inger Forsberg,
Christer Hydén, Gunnar Carlsson, Emil Frodlund och Elin Engqvist. I valberedningen har
Inger Sundström och Alla Bäck ingått. Jerk Wiktorsson och Hans Westberg har varit
revisorer och Eva Norman revisorsersättare.
Medlemmar
Medlemsförteckningen omfattar ca 150 medlemmar.
Styrelsens arbete
Årsmöte hölls den 25 april i Malmö. Förutom årsmötet har FOT haft sju styrelsemöten (9
januari, 4 februari, 18 mars, 16 maj, 29 augusti, 14 oktober och 15 december).
Den gångvänliga staden
Malmö stad valdes till år 2014 fotgängarstad. Malmö stad valdes framför allt för deras
pågående arbete med att hantera gåendet som ett eget transportsätt i den kommunala
planeringen. Tidningen CITYs i Skåne informerade om att Malmö stad utsågs till Årets
fotgängarstad.
Seminarium
I samband med utdelningen av årets fotgängarstad genomfördes en konferens i Malmö den
25 april 2014, där nya forskningsrön och metoder redovisades. En guidad tur till ett par
fotgängarmiljöer i Malmö avslutade programmet. Presentationer från konferensen finns på
FOT's hemsida. På samma sida finns även en sammanfattning av konferensen.
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Studie av Fotgängarsäkerhet i de svenska kommunerna
FOT har kommit ut med två rapporter om gåendes trafiksäkerhet i svenska kommuner som
har finansierats med bidrag från Trafikverkets Skyltfond.



”Gåendes trafiksäkerhet i svenska kommuner enligt STRADA”; en analys av antalet
skadade relaterad till fotgängartrafiken
”Arbetet för gåendes trafiksäkerhet i ett antal större och medelstora kommuner”; en
studie av trafiksäkerhetsarbetet i ett antal kommuner.

Rapporterna finns på FOTs hemsida (www.fot.se) under publikationer.
FOT information
FOT’s hemsida uppdateras kontinuerligt med information om FOT’s aktiviteter samt allmän
information om gångtrafik och samhällsplanering. En informationsbroschyr om FOT har tagits
fram och finns på FOT’s hemsida.
35 inlägg har förmedlats via FOT:s Twitter-konto @FOTgangarna som följs av 81 personer.
Bl.a. har FOT rapporterat från Transportforum i Linköping, Stockholms stads
remisskonferens om leverenstrafik, Seminarier under Almedalsveckan, VTI’s Seminarium om
Förbifarten och Persontrafik-dagarna.
Remisser
Under året har FOT lämnat synpunkter på följande remisser:
 Malmös fördjupade översiktsplan för södra Hyllie, 2014
 Stockholms strategi för effektivare varudistribution
 Lund kommuns Fotgängarstrategi

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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