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Plats och tid

Tekniska kontoret kl 08.00 – 11.15

Beslutande

K-G Sjöholm, c, ordförande
Benny Petersson, s, 1:e vice ordförande
Pär Palmgren, m, 2:e vice ordförande

Övriga deltagande Teknisk chef Alf Rasmussen
Avdelningscheferna Per Nilsson, Hans Wackenfors,
Ingvar Wimhed och Eva Klang
Förvaltningsekonom Charlotta Sandahl Edemyr
Sektionschef Gunnar Swärdh
Driftingenjör Kenneth Ohlsson, § 115
Projektledare Lennart Rundberg
Informationsansvarig Carina Forsback
Utses att justera

Pär Palmgren

Justeringens tid
och plats

2006-09-19

Sekreterare

………………………………………………..
Carina Forsback

Ordförande

…………………………………………………
K-G Sjöholm

Paragraf 115 – 127

………………………………………………..
Pär Palmgren
---------------------------------------------------------------------------------------Organ/Sammanträdesdatum
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Justerare

Anslagsdatum
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

2006-09-20

Anslagets nedtagande 2006-10-13

Tekniska kontoret
………………………………………………………..
Carina Forsback

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au § 115

Datum

Sid
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2

2006 077 009

Tekniske chefens information
Tn au 060914 § 115

Tekniske chefens information om;
Kontakt med BUF angående skadegörelse i skolorna
2006 484 299

Möte mellan Barn- och utbildningsnämndens presidium och
Tekniska nämndens arbetsutskott kommer att äga rum den
26 oktober, kl 10.00. Vid mötet kommer man att diskutera
åtgärder för att komma tillrätta med problem med skadegörelse och klotter på skolorna. Barn- och utbildningsförvaltningen har framfört att man anser att denna typ av
”aktiviteter” efter skoltid är ett problem för Socialförvaltningen, Fritidsförvaltningen och Tekniska kontoret.
Eventuellt kommer nämnda förvaltningar samt representanter från polis och BRÅ att bjudas in till diskussionen.
Textiltvätten, kvalitetsförbättring och nya uppdrag
Avdelningschef lokalvård informerar om textiltvätten som är
en växande verksamhet. För att undvika användandet av
smutsigt vatten och smutsiga moppar infördes under 2006
ett nytt system med städklara moppar. Detta innebär att
fler moppar är i omlopp. Efterfrågan av textiltvättens
tjänster har ökat från övriga förvaltningar, vilket är positivt.
Miljödomstolen angående Finjasjön 2006 443 432
Möte med Miljödomstolen kommer att hållas den 1 november
angående regleringen av Finjasjön samt strömningsriktare i
Hörlingeån. Kurt Hagenrud kommer att föra kommunens
talan. Alf Rasmussen och Lennart Rundberg kommer att
medverka som sakkunniga från Tekniska kontoret. Tekniska
nämnden kommer att representeras av K-G Sjöholm.
Dialogprojekt Stattena 2006 33 511
Uppslutningen vid dialogprojekt Stattenas första möte, den
29 augusti, var god. Vid mötet redovisades trafik,
trafikmängd och olyckor i området. En dialoggrupp, med 5
representanter för de boende, bildades och nästa möte
kommer att äga rum i november.

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au 060914 § 115

Datum

Sid

2006-09-14

3

Bindning av resterande el 2006 029 059 (2006 259 376)
Driftingenjör Kenneth Ohlsson informerar. Den 16 juni
bands 50 % av elvolymen för åren 2007, 2008 och 2009, till
ett pris av 46,20 öre/kWh. Resterande 50 % måste bindas
senast den 15 oktober. Tekniska kontoret kommer att följa
marknadsutvecklingen bland annat avseende eventuell
igångsättning av de tillfälligt avstängda reaktorerna vid
Forsmark och Ringhals kärnkraftverk.
Kameraövervakning tunnel
Gångtunneln under järnvägen kommer att vara avstängd
perioden 1 september till 15 oktober på grund av renovering. Anbudsförfarandet är slutfört. Att komplettera med
kameraövervakning, med ett system där övervak-ningen
lagras i server under 24 timmar, innebär inte någon större
fördyring. Tekniska kontoret kommer att sända in ansökan
om kameraövervakning.
Skjutbanevägen 2006 280 311
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inkommit med
protokollsutdrag, § 245, där det framkommer att Tekniska
nämnden beviljats 350 tkr i 2006 års investeringsbudget för
utbyggnad av Skjutbanevägen i Hässleholm. Projektavdelningen beräknar vara klar med projekteringen mellan
den 1 och 15 november.
Tyrens 2006 388 311
Advokat Tommy Hansson, Actum, har låtit meddela att möte
med Tyréns förbereds. Tyréns har framfört att en större
delegation från Tekniska kontoret är önskvärd vid mötet,
som kommer att äga rum den 20 oktober i Malmö. I det fall
det inte finns förutsättningar för en förlikning i målet,
kommer kommunen, efter klartecken från Kommunledningskontoret, att lämna in stämningsansökan till Tingsrätten
under hösten.
Qpoolen 2006 327 225
Upphandling av nytt ventelationssystem i Qpoolen har avbrutits tills vidare. Besked har gått ut till intressenterna.
Renoveringsbehovet kommer att ses över med utgångspunkt av bibehållen standard.

Tekniska nämnden arbetsutskottet
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Tekniska kontorets kontaktperson på Ekonomikontoret 2006 532 222
Tekniska kontoret har i skrivelse till Ekonomikontoret
framfört önskemål om att få byta kontaktperson.
Bo-dagarna
Tekniska kontoret har till stor del varit involverad i BOdagarna. Detta har varit ett välbesökt evenemang med
bland annat sju tusen besökare av Trädhuset. Tekniska
nämndens ordförande framför en eloge till Christer Bergelin
och Gunnar Swärdh för insatserna vid idéparken i Broby.
Tekniska kontoret har dessutom aktivt medverkat vid
utplacering av valstugorna.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, PN, IW, HW
EK, LR, CSE, GS,
CB

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 116

Datum

Sid

2006-09-14

5

2006 485 042

Avvikelserapport – övergripande mål 2006-06-30
Tn au 060914 § 116

Alf Rasmussen redovisar utkast till ”Uppföljning
övergripande mål 2006 – avvikelserapport”.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna skrivelsen ”Uppföljning övergripande mål
2006 – avvikelserapport”, daterad 2006-08-29.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, CSE

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au § 117

Datum

Sid

2006-09-14

6

2006 522 042

Tertialrapport per den 31 augusti 2006
Tn au 060914 § 117

Alf Rasmussen redovisar utkast till tertialrapporten 2006-08-31.
Tekniska kontoret bedömer att de i verksamhetsplanen angivna
målen för 2006 kommer att uppnås. Driftprognosen visar ett
underskott på 4,41 mkr.
Under genomgången diskuteras vissa ändringar avseende förslag
på åtgärder.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt tekniske chefen att komplettera handlingarna
till Tekniska nämndens sammanträde den 21 september
2006.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, CSE

Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska

nämnden arbetsutskottet
nämnden
nämnden arbetsutskottet
nämnden
nämnden arbetsutskottet
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn

au § 118
§ 56
au § 84
§5
au § 8

Datum

Sid

2006-09-14
2006-06-15
2006-06-01
2006-02-16
2006-01-26

7
8
6
9
9

2006 069 009

Intern kontrollplan för 2006
Tn au 060126 § 8

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att godkänna upprättad intern kontrollplan 2006 daterad
2006-01-16.
__________

Tn 060216 § 5

Vid genomgång av planen för internkontroll framkommer att
den bör kompletteras med kontroll av verksamheter, eventuellt kan någon av nuvarande punkter utgå.
Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet för revidering.
__________

Tn au 060601 § 84

Förvaltningsekonom Charlotta Sandahl Edemyr redovisar
reviderad intern kontrollplan 2006.
Vad gäller torghandeln kommer torghandlarnas närvaro
registreras av parkeringsvärden som sedan debiterar en
gång per månad i efterskott. Endast i undantagsfall kommer
kontant betalning att accepteras.
Frågan om krav på F-skattsedel diskuteras samt hur tekniska kontoret ska lösa tillsynen på torget de lördagar då parkeringsvärden inte är i tjänst.
I samband med tertialrapporten i augusti vill ordförande ha

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn 060601 § 84

Datum

Sid

2006-09-14
2006-06-15
2006-06-01

8
9
7

rapport om utfallet av införandet av nya kvalitetssystemet
vid gata/mark.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt tekniska kontoret att undersöka kravet på
F-skattsedel för torghandlare, samt
att föreslå tekniska nämnden besluta
att ge tekniska kontoret i uppdrag att registrera närvaron bland torghandlarna alla aktuella torgdagar, samt
att uppdra åt tekniska kontoret, att i samband med
tertialrapporten den 31 augusti avge särskild rapport
angående utfallet av nya kvalitetssystemet vid
gata/mark.
__________

Tn 060615 § 56

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag, samt
att godkänna redovisad intern kontrollplan för 2006.
__________

Tn au 060914 § 118

Avdelningschefen och sektionschefen på gata/mark
redovisar skrivelse, daterad 2006-07-04, ”Intern kontroll
gällande parksektionens frekvensscheman, skötselmanualer
och arbetsscheman”.
Kontroll av gräsklippning, putsning, ogräsrensning, renhållning och det allmänna intrycket utfördes den 29 juni på
35 olika platser.
Det nya kvalitetssystemet har slagit väl ut. Planen kommer
att revideras över tid.

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au 060914 § 118

Datum

Sid

2006-09-14

9

Arbetsutskottet beslutar
att godkänna redovisning av kvalitetssystem vid gata/mark
avdelningen, samt
att vid bokslut 2006 skall ytterligare uppföljning och analys
av parkskötseln redovisas tillsammans med årskostnad.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, CSE, PN, GS

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 119
Tn § 69
Tn au § 98

Datum

Sid

2006-09-14
2006-08-24
2006-08-10

10
7
6

2006 215 041 (2006 278 006)

Planering och budget 2007
Tn au 060810 § 98

Tekniska kontorets skrivelse daterad 2006-08-09 diskuteras. Under diskussionen framkom att skrivelsen ska
kompletteras med klarläggande om hur ramen, 89 mkr,
används och vilket utrymme tekniska nämnden kan
disponera till oförutsedda kostnader.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt tekniska kontoret att revidera handlingarna
inför tekniska nämndens sammanträde 2006-08-24.
__________

Tn 060824 § 69

Tekniske chefen föredrar skrivelse daterad 2006-08-17.
Under diskussionen framkommer förslag på vissa omprioriteringar.
Projektet medlöpande infart till Jungfrugatan utgår från
2007 års planering. Projektet genomförs under 2006.
Tekniska kontoret får i uppdrag att i 2007 års planering
föreslå och äska medel för upprättande av en tjänst som
arbetsmiljöingenjör med placering på Tekniska kontoret.
Detta till följd av åläggande från Arbetsmiljöverket avseende
arbetsmiljö, buller och ventilation.
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt tekniske chefen att revidera skrivelsen i
enlighet med Tekniska nämndens förslag till omprioriteringar.
__________

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn 060914 § 119

Datum

Sid

2006-09-14

11

Tekniske chefen redovisar reviderat utkast ”Budget och
planering 2007”, daterad 2006-09-13.
Efter diskussion enades man om följande justeringar:
•

att trafikprojektet ”Införande av 30-zoner” lyfts från
punkt 2.3 till punkt 2.2 och får prioritet 1 vad avser
Stattena,

•

att godkänna inrättandet av tjänst som arbetsmiljöingenjör och att medel skall äskas enligt punkt 1.2,
samt

•

att återremittera förslaget till inrättande av klottersaneringsgrupp till Tekniska kontoret för förnyad
behovsprövning och inhämtning av anbud från privata
entreprenörer.

Arbetsutskottet beslutar
att godkänna reviderad skrivelse ”Budget och planering
2007” efter ovan nämnda justeringar.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, CSE, avd ch

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au § 120

Datum

Sid

2006-09-14

12

2004 182 012

Personalbesparingskrav 2004 - 2006
Tn au 060914 § 120

I skrivelse daterad 2006-09-05 redovisar tekniske chefen
genomförda personalbesparingar i Tekniska kontorets
organisation.
Personalbesparingskravet utgör ca 1,35 mkr per år för
perioden 2004-2006 vilket motsvarar 4,5 heltidstjänster per
år. Utöver detta har kompensation för 2003 och 2004 års
lönerevision ej medgivits fullt ut. Till följd av detta har totalt
5,1 mkr dragits från Tekniska nämndens personalbudget för
perioden 2003 -2006. Förutom personalbesparingskraven
genomfördes en nettobesparing omfattande två
heltidstjänster, 0,6 mkr, till följd av Tekniska kontorets
omorganisering 2003.
Tekniska kontorets ledningsgrupp har inte vidtagit besparingsåtgärder med 4,5 tjänster under 2006. Ytterligare
personalneddragningar skulle innebära att delar av Tekniska
nämndens verksamhetsområde hade fått lyftas bort eller att
arbetsmiljöproblem uppstått. Dock har en generell återhållsamhet vidtagits för att hålla tilldelad personalbudget även
2006.
Arbetsutskottet beslutar
att ge tekniske chefen i uppdrag att komplettera skrivelsen
inför Tekniska nämndens sammanträde i september.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, CSE

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Datum

Sid

2006-09-14

13

Tn au § 121
Stabsarbetsplan Tekniska kontoret
Tn au 060914 § 121

Arbetsutskottet beslutar
att ta upp ärendet vid oktober månads sammanträde.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR

Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska

nämnden
nämnden
nämnden
nämnden
nämnden

arbetsutskottet
arbetsutskottet
arbetsutskottet
arbetsutskottet

Tn
Tn
Tn
Tn
Tn

au §
au §
§ 63
au §
au §

Datum

Sid

2006-09-14
2006-08-10
2006-06-15
2006-06-01
2006-03-23

14
19
20
14
14

122
109
89
36

2005 514 514

Andra Avenyen vid Kulturhuset - lastzon
Tn au 060323 § 36

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse daterad 2006-03-08
att Kulturförvaltningen har framfört att in- och utlastningsförhållandena för lastbilar/trailers behöver förbättras vid
Kulturhuset.
Under utredningen av ärendet har Tekniska kontoret konstaterat att förutsättningarna för en bra lösning är begränsade. Efter att ha undersökt olika alternativ har förslag tagits
fram som innebär utbyggnad av lastzon inom det befintliga
parkeringsplatsområdet på Andra Avenyen. Tekniska kontoret har tagit hänsyn till gångtrafikanter och platsens nivåskillnader. Kostnaden att anlägga lastzonen enligt förslaget
är beräknat till ca 160 000 kronor, arbetena utförs av tekniska kontorets personal.
Utbyggnaden av lastzonen innebär att sju parkeringsplatser
med parkeringsavgift 5 kr per timme tas bort. Vid fullt utnyttjad parkering innebär det ett inkomstbortfall på 91 000
kr per år. Uppskattningsvis är nyttjandegraden ca 60 % vilket motsvarar ett verkligt inkomstbortfall på ca 55 000 kr
per år.
Tekniska kontoret föreslår att lastzonen anläggs under förutsättning att Kulturförvaltningen bekostar utbyggnaden och
att Tekniska kontoret årligen kompenseras för intäktsbortfallet av parkeringsavgifter för parkeringsplatserna som tas
bort på Andra Avenyen.
Kulturförvaltningen har i skrivelse daterad 2006-03-10
framfört synpunkter på förslaget och meddelat att de anser
inte att det är Kulturförvaltningens uppgift att bekosta bygg-

Datum

Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska

nämnden
nämnden
nämnden
nämnden
nämnden

Tn au 060323 § 36

arbetsutskottet
arbetsutskottet
arbetsutskottet
arbetsutskottet

2006-09-14
2006-08-10
2006-06-15
2006-06-01
2006-03-23

Sid

15
20
21
15
15

andet av lastzon och inte heller att ersätta Tekniska kontoret för förlorade parkeringsintäkter.
Ordföranden föreslår att kulturnämndens yttrande avseende
utformningen av lastzonen inhämtas. Vad gäller kostnaden
för utbyggnaden av lastzonen uppdra åt tekniska kontoret
att lägga in objektet i kompletteringsbudget 2006. Ordföranden föreslår att tekniska kontoret bortser från förlorade
parkeringsavgifter.
Arbetsutskottet beslutar
att inhämta Kulturnämndens yttrande, samt
att uppdra åt tekniska kontoret att lägga in objektet i
kompletteringsbudget 2006.
__________

Tn au 060601 § 89

Yttrande från kulturnämnden, Kn 060426, § 57, har inkommit. I yttrandet framkommer att kulturnämnden anser att
utbyggnad av lastzon bör ske under 2006. Projektet ryms
inte inom 2006 års planering.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att tekniska kontorets förslag på lastzonens utförande
kvarstår, samt
att projektet läggs in i 2007 års planering.
__________

Tn 060615 § 63

Tekniska kontoret föreslår att lastzon anläggs enligt tidigare
förslag, vilket innebär en lutning på 40 cm i längdriktningen
och att sju (7) stycken p-platser vid Kulturhuset, Andra
Avenyen, stängs av. Kulturförvaltningen framhåller i sitt

Datum

Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska

nämnden arbetsutskottet
nämnden
nämnden arbetsutskottet
nämnden arbetsutskottet

Tn 060615 § 63

2006-09-14
2006-06-15
2006-06-01
2006-03-23

Sid

16
22
15
15

yttrande att man inte är nöjd med Tekniska kontorets
förslag utan vill ha en lastzon helt utan lutning. Tekniska
kontoret anser att ett större ingrepp medför en orimligt stor
kostnad.
Tekniska nämnden beslutar
att inte anordna lastzon i anslutning till Kulturhuset då
kulturförvaltningen i sitt yttrande inte godtar framtaget
förslag.
__________

Tn au 060810 § 109

Kulturförvaltningen har i kontakt med kommunalråd Tommy
Nilsson godkänt lastzon längs Andra Avenyen med max 40
cm lutning.
Dessutom framfördes önskemål om plan yta mellan
lastzonen och hissen samt avspärrning av trottoaren vid
lastning och lossning.
Tekniska kontoret ställer sig villiga till:
• att anlägga en lastzon inom befintligt
parkeringsplatsområde på Andra Avenyen
• att inte begära kompensation för inkomstbortfall för
uteblivna parkeringsavgifter.
Vidare gäller:
• lastzonen kommer att ha en lutning på ca 40 cm i
längdriktningen
• att sju stycken parkeringsplatser tas bort
• arbetet kommer att utföras av tekniska kontorets
personal
• att arbetet påbörjas under 2006
• medel, 160 tkr, kommer att tas inom tekniska
kontorets budget för 2006.

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au 060810 § 109

Datum

Sid

2006-09-14
2006-08-10

17
21

Arbetsutskottet beslutar
att invänta godkännande av ovan angivet förslag på
lastzon, Andra Avenyen, från Kulturnämnden.
__________

Tn au 060914 § 122

Kulturnämnden har beslutat, Kn § 91, att godkänna
Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till lastzon på
Andra Avenyen.
Avdelningschef för gata/mark presenterar konsekvenserna
av utbyggnaden ur en estetisk synvinkel.
Arbetsutskottet beslutar
att ge Tekniska kontoret i uppdrag att, inför Tekniska
nämndens sammanträde i september, inhämta synpunkter
ur en estetisk synvinkel, från Stadsbyggnadskontoret, på
utbyggnad av lastzon Andra Avenyen.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, PN

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 123

Datum

Sid

2006-09-14

18

2006 523 293

Lyckåsa demensprojekt
Tn au 060914 § 123

Arbetsutskottet beslutar
att låta ärendet utgå då projektet är upptaget i
tertialrapporten.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au § 124

Datum

Sid

2006-09-14

19

2006 525 287

Ombyggnad/renovering av kök inom skola och
omsorg
Tn au 060914 § 124

Skrivelsen ”Ombyggnad/renovering kök”, daterad
2006-09-06, diskuteras.
Den plan som upprättades 2002-2003 för köksombyggnader
är inte längre aktuell. Planen, som inte har reviderats, utgår
från ett ombyggnadsbehov av ett antal mottagningskök. Det
är av största vikt att en ny utredning av köken görs med
inriktning mot tillagningskök. Detta till följd av att köksutredningen, med inriktning mot ett centralt tillagningskök,
lades åt sidan.
Avsatta medel, 4 mkr, för 2006 har endast möjliggjort ombyggnad av tillagningsköken på Tyringe Centralskola och
delvis på T4-skolan.
Behovet av ombyggnad och renovering är stort och planen
omfattar ca 40 kök. Redan i höst förväntas skyddsombud
och Arbetsmiljöverket återkomma med krav på större
ombyggnader/arbetsmiljöanpassningar.
Det har i 2007 års plan och framåt aviserats om neddragningar i investeringsplanen, från 5 mkr till 2 mkr.
Arbetsutskottet enades om att ärendet skall ingå i tertialrapporten per den 31 augusti 2006 med begäran att ge
Tekniska nämnden i uppdrag att utreda kostnaderna för
ombyggnad av mottagningskök till tillagningskök.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt tekniska kontoret att revidera skrivelsen
”Ombyggnad/renovering kök” inför Tekniska nämndens
sammanträde i september.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au § 125

Datum

Sid

2006-09-14

20

2006 527 330

Omgestaltning av grönytor vid Vinslövstunneln
Tn au 060914 § 125

Arbetsutskottet beslutar
att låta ärendet utgå då projektet är upptaget i
tertialrapporten.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au § 126

Datum

Sid

2006-09-14

21

2006 025 022

Delegationsbeslut
Tn au 060914 § 126

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
Arbetsutskottets protokoll 2006-08-10.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au § 127

Datum

Sid

2006-09-14

22

2006 170 009

Förslag från mötesdeltagare
Tn au 060914 § 127

Alf Rasmussen;
• Arbetsledare Börje Pålsson, vid Tyringe vaktmästargrupp, upplever det att befintliga resurser inte
tillåter upprensning av Svartingån samt uppfräschning av Åparken och dammarna vid gamla Möllan.
Klagomål har framförts från allmänheten. Arbetsutskottet uppmanar tekniske chefen att vidta åtgärder.
Pär Palmgren;
Lämnade följande synpunkter från Tyringe;
• sikten är skymd vid Tvärskogsvägen och
Torupsvägen,
• baksidan av scenen i Åparken är nerklottrad,
• ån och kvarndammen behöver rensas,
• ogräs på Ametistvägen,
• fotbollsplanen vid Kurhotellet är i dåligt skick
(Fritidsförvaltningens ansvar),
• rensning behövs av Radiumkällan och
• asfaltering behövs av p-platsen vid Tyrs Hov.
Per Nilsson;
• Föreslår fri parkering för miljöfordon. Detta har
införts i Skånes övriga kommuner. Arbetsutskottet
ställer sig positiva. Införande av parkeringstillstånd
skall undersökas.
• Den 13 september hålls ett möte mellan personal
från Skanska, Stadsbyggnadskontoret och Tekniska
kontoret. Skanska planerar att bygga ett flerbostadshus med 48 lägenheter och butikslokaler i
markplan mellan Vattugatan och Frykholmsgatan
(mitt emot Kulturhuset). Skanska kommer att
presentera ett förslag som innebär att två till tre
meter av Vattugatan tas i anspråk för att utjämna
nivåskillnader mellan fastigheten och gatan. Idag är
gatan cirka nio meter bred. I samband med detta är

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au 060914 § 127

Datum

Sid

2006-09-14

23

det lämpligt att göra om gatan från gårdsgata till
gågata.
Ingvar Wimhed;
• Efter nya skolskjutsupphandlingen har problem
uppstått när skolbussen skall vända efter att
eleverna släppts av vid Sörby skola. Vägen/
skolgården behöver omgestaltas. Ordföranden
menar att detta är ett verksamhets-problem.
• Hässleholmsbyggen har begärt in offert på skötsel
av de av Tekniska kontoret överförda servicelägenheterna. Offert kommer att lämnas.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att upplåta fri parkering för miljöfordon i Hässleholms
kommun.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Fritidsförvaltningen
Kop AR, PN, IW, HW, EK

