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Møtebehandling 
 
Dagny S. Hausken (Sp) fremmet følgende alternative forslag på vegne av Ap, FNB, FrP, MDG og 
Sp: 
« 
1. Lindeveien beholder dagens løsning, men det settes opp skilt med gjennomkjøring forbudt til 
Solandsbakken. 
 
2. Jåttåvågen beholder dagens løsning. Kommunedirektøren bes vurdere andre 
trafikkregulerende tiltak som fartshumper og lignende.» 
 
Dagny S. Hausken (Sp) fremmet følgende alternative forslag på vegne av Ap, FrP, MDG og Sp: 
« 
3. Eiganesveien skiltes med gjennomkjøring forbudt. Kommunen tar kontakt med styringsgruppen 
for bymiljøpakken og ber om en tilbakemelding på om hvorvidt det er aktuelt å etablere bom i 
Eiganesveien. Dersom det er aktuelt utarbeider kommunedirektøren sak for utvalg for by og 
samfunnsutvikling med alternativ innretning før det tas endelig beslutning i styringsgruppen.» 
 
Frode Myrhol (FNB) fremmet alternativ forslag (primært) til pkt. 3: 
« 
3. Dagens ordning videreføres.» 
 
 
Votering 
Gjeldende innstilling fikk 3 stemmer (H, KrF) 
Alternativt forslag, pkt. 1 og 2 på vegne av Ap, FNB, FrP, MDG og Sp ble vedtatt med 6 stemmer 
(Ap, FNB, FrP, MDG, Sp) 
Alternativt forslag, pkt. 3 på vegne av Ap, FrP, MDG og Sp ble vedtatt med 6 stemmer 
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(Ap, FNB (sekundært), FrP, MDG, Sp) 
FNB’s alternative forslag til pkt. 3 fikk 1 stemme (FNB, primært) 
 
 
Kommunalutvalgets flertallsvedtak 
 
1. Lindeveien beholder dagens løsning, men det settes opp skilt med gjennomkjøring forbudt til 
Solandsbakken. 
 
2. Jåttåvågen beholder dagens løsning. Kommunedirektøren bes vurdere andre 
trafikkregulerende tiltak som fartshumper og lignende. 
 
3. Eiganesveien skiltes med gjennomkjøring forbudt. Kommunen tar kontakt med styringsgruppen 
for bymiljøpakken og ber om en tilbakemelding på om hvorvidt det er aktuelt å etablere bom i 
Eiganesveien. Dersom det er aktuelt utarbeider kommunedirektøren sak for utvalg for by og 
samfunnsutvikling med alternativ innretning før det tas endelig beslutning i styringsgruppen. 
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