Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Sid

2009-02-12

1

Plats och tid

Tekniska kontoret kl 12.00 – 13.00

Beslutande

Pär Palmgren, m, ordförande
Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande
Per-Ingvar Önnevik, s tj gj som ers för Benny Petersson, s

Övriga deltagande Teknisk chef Hans Wackenfors
Avdelningschefer Anders Servin och Mats Svensson
Planeringsingenjör Per Nilsson
Förvaltningsekonom Charlotta Sandahl Edemyr
Sekreterare Carina Forsback
Utses att justera

Arne Dahlström

Justeringens tid
och plats

2009-02-12
Tekniska kontoret

Sekreterare

………………………………………………..
Carina Forsback

Ordförande

…………………………………………………
Pär Palmgren

Paragraf 18

Justerare

………………………………………………..
Arne Dahlström
------------------------------------------------------------------------------------Organ/Sammanträdesdatum
Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-02-12
Anslagsdatum

2009-02-16

Förvaringsplats
för protokollet

Tekniska kontoret

Underskrift

………………………………………………………..
Carina Forsback

Anslagets nedtagande 2009-03-10

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 18
Tn au § 8

2009-02-12
2009-01-29

Sid

2
12

2008 368 336

Bidragsansökan strand- och vattenvård, Bäckabro
Tn au 090129 § 8

Bidragsansökan har inkommit från Vittsjö Nya Fiskevårdsområde, Lions och Turistföreningen gällande strand- och
vattenvård.
Ansökan gäller bidrag, 100 tkr, för upprustning av
bryggan vid Bäckabro i Vittsjö (total kostnad 160 tkr).
Piren anses utgöra en skaderisk, speciellt för lekande
barn.
Vittsjö Nya Fiskevårdsområde bidrar med 35 tkr och
Turistföreningen med 25 tkr.
Sektionschefens, parkavdelningen, yttrande i ärendet:
”Särskilt att beakta är dock att uppförande och drift av
anläggningar på kommunal allmän platsmark måste
föregås av klargörande av alla tillstånd (bygglov, vattenverksamhet, strandskydd, etc) som krävs och att avtal
skrivs som tydliggör ansvaret som föreningarna tar på sig
för anläggningen, både i uppförandeskedet och i framtiden (driftansvar). Eftersom tre föreningar står som
sökande bör även ansvaret sinsemellan föreningarna
tydliggöras. Dessa frågor bör handläggas av Stadsbyggnadskontoret och Kommunledningskontorets
exploateringsavdelning. ”
Vid sammanträdet framkom att EU-bidrag för liknande
projekt finns att söka, vilket bör undersökas.
Arbetsutskottet beslutar
att återremittera ärendet till Tekniska nämndens
arbetsutskott, extra sammanträde den 12 februari 2009.
________

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au 090212 § 18

2009-02-12

Sid

3

Enligt beslut från Länsstyrelsen måste åtgärder, som
ansökan avser, vara utförda före sommaren. Besked om
EU-bidrag beräknas inte var föreningarna tillhanda så att
projektet kan slutföras inom denna period.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att från 2009 års budget för strand- och vattenvård
bevilja Vittsjö Nya Fiskevårdsområde, Lions och Turistföreningen bidrag, max 100 tkr, för upprustning av
bryggan vid Bäckabro i Vittsjö. Att betalas ut före årets
slut efter kostnadsredovisning och efter det att
föreningarna själva bekostat projektet med 60 tkr.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, AS, GS

