Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Sid

2009-04-22

1

Plats och tid

Tekniska kontoret kl 08.30 – 10.30

Beslutande

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

Övriga deltagande Sekreterare Per Nilsson
Utses att justera

Arne Dahlström

Justeringens tid
och plats

2009-04-29
Tekniska kontoret

Sekreterare

………………………………………………..
Per Nilsson

Ordförande

…………………………………………………
Pär Palmgren

Paragraf 45

Justerare

………………………………………………..
Arne Dahlström
------------------------------------------------------------------------------------Organ/Sammanträdesdatum
Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-04-22
Anslagsdatum

2009-05-04

Anslagets nedtagande 2009-05-26

Förvaringsplats
för protokollet

Tekniska kontoret

Underskrift

………………………………………………………..
Per Nilsson

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 45
Tn au § 44

2009-04-22
2009-04-16

Sid

2
13

2009 059 511

Namngivning av cirkulationsplatser
Tn au 090416 § 44

Sammanlagt har 431 namnförslag på sju av Hässleholms
kommuns cirkulationsplatser inlämnats av 46 personer i
den tävling som utlysts av Tekniska nämnden. Vinnarna,
sju stycken, kommer att utses av Tekniska nämndens
arbetsutskott. Ytterligare ett pris kommer att lottas ut
bland samtliga bidragslämnare och detta pris kommer att
överlämnas till vinnaren vid Tekniska nämndens årliga
rundtur i kommunen, den 4 juni.
Arbetsutskottet beslutar
att vid ett extra sammanträde, Tekniska nämndens
arbetsutskott den 22 april, utse vinnarna, sju stycken, i
den av Tekniska nämnden utlysta tävlingen rörande
namngivning av sju cirkulationsplatser i Hässleholms
kommun, och
att ett pris skall lottas ut bland samtliga bidragslämnare.
__________

Tn au 090422 § 45

Inkomna namnförslag gås igenom och diskuteras. Ett
enigt arbetsutskott fastställer namnen på de sju
cirkulationsplatserna som ingår i namntävlingen. Förutom
att namnge dessa beslutas att cirkulationsplatsen vid
Grönängsplan ska namnges till Grönängsplan. Namnen
kommer att offentliggöras vid en särskild namngivning vid
cirkulationsplatsen Sjövägen/Södra Kringelvägen/Hovdala
den 4 juni kl. 09.00. Till den kombinerade invigningen och
prisutdelningen ska press och de sju vinnarna i namntävlingen inbjudas. Ett enigt arbetsutskott fastställde vad
vinsterna ska bestå av.
När invigning skett och namnen offentliggjorts kommer

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au 090422 § 45

2009-04-22

Sid

3

cirkulationsnamnen att skickas till Stadsbyggnadskontoret
för formell fastställelse och inläggning i erforderlig ”namn
databank”.
Arbetsutskottet beslutar
att det pris som skulle lottas ut bland samtliga
bidragslämnare istället skall lottas ut bland de sju
vinnarna, och
att prisen, åtta stycken, skall överlämnas när namnen
offentliggörs vid cirkulationsplatsen Sjövägen/ Södra
Kringelvägen/ Hovdala den 4 juni kl. 09.00, och
att till invigningen/prisutdelningen den 4 juni bjuda in
press och de sju vinnarna i namntävlingen, och
att när namnen offentliggjorts skicka namngivningen av
cirkulationsplatserna till Stadsbyggnadskontoret för
formell fastställelse och införande i erforderlig ”namn
databank”, och
att färgsättningen av skyltarna ska utföras i kommunens
mörkgröna färg med mörk gul text, och
att ge Tekniska kontoret i uppdrag att ta fram skyltförslag inom gällande regelverk, och
att till invigningen ska (om möjligt) en färdig skylt med
cirkulationsplatsen Sjövägen/Södra Kringelvägen/
Hovdala:s namn vara framtagen, samt
att ge Tekniska kontoret i uppdrag att ta fram förslag till
skyltplacering vid respektive cirkulationsplats.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Stadsbyggnadskontoret
Kop HW, AS, PN, PLI

