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Plats och tid Tisdag 2017-01-17, Nya kommunkontoret, Torsås kl 18.00 – 19.00  
  
Beslutande Roland Swedestam, S, ordförande 
 Sven-Erik Tornéus, S 
 Magnus Nilsén, M 
 Hans Thörn, C, tjänstgörande ersättare för Åsa Haglund-Rosenborg, C 
 Roger Nilsson, SD 
  
  
  
Övriga deltagande Martin Storm, Samhällsbyggnadschef 
 Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare 
 Björn Ekelund, M, ej tjänstgörande ersättare 
  Monica Anderberg, S, ej tjänstgörande ersättare 
 Kent Freij, SD, ej tjänstgörande ersättare 
  
  
  
  
  
Utses att justera Sven-Erik Tornéus 
  

Justeringens  Nya kommunkontoret, 2017-01-20 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragrafer  1
  Anne-Charlott Harrysson  
 Ordförande  
  Roland Swedestam  
 Justerande  
  Sven-Erik Tornéus 

  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
  

Tekniska nämnden        

Sammanträdesdatum 2017-01-17   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2017-01-23 Datum för anslags 
nedtagande 

   2017-02-14 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Anne-Charlott Harrysson  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 1 - 3 
  
§ 1 Budgetutfall 2016 
§ 2 Buskörning i Torsås 
§ 3 Information  

-    Ny VA-taxa  
- Avtal gatubelysning 
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TN § 1/17  Dnr TN2016-22 
Budgetutfall 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Budgetutfall 2016. 
 
Gata/park: 700,0 tkr överskott mot budget 
 
VA: 400,0 tkr underskott mot budget 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   notera informationen 
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 2/17 Dnr TN2017-2 
Buskörning i Torsås 
 
Ärendebeskrivning 

Vi får emellanåt in propåer kring att det är mycket buskörning kvälls- och 
nattetid i Torsås centrum. Senaste tillskottet är i ärendets bifogade brev sänt 
till kommunen från Jimmie Andersén och Maja Jeppson. 
Vi tycker det är allvarligt att någon ångrar att de flyttat till Torsås på grund 
av att deras nattsömn blir störd av så kallad buskörning och att vi bör göra 
vad vi kan för att stävja problemet. 
 
Bedömning. 

Okynneskörning, hastighetsöverträdelser, förstörande av egendom, i det här 
fallet gatan kan vi inte påverka utan det får vi delge polisen. 
Bortsett från den polisiära delen i ärendet kan vi jobba med att störa dem 
som är ute och buskör genom att minska antalet ”populära körstråk”. 
I brevet beskrivs Allfargatan och Norra Tångvägen som två 
problemområden, men vi vet sedan tidigare att parkeringarna vid 
centrumtorget, sporthallen och kyrkan också är populära ställen, samt 
Ekbacksvägen. 
 
På parkeringar kan barriärer av olika slag sättas upp för att förhindra 
driftingmöjligheter och vägar kan förses med någon form av farthinder eller 
annan hastighetssänkande åtgärd. Populära körstråk som inte behöver vara 
öppna för biltrafik bör inte vara det utan stängas av permanent. 
 
Förslag till beslut 

Att genomföra störande åtgärder på parkeringarna vid kyrkan och 
centrumtorget, sporthallen redan klar. 
Att löpande ta fram beslutsunderlag åt Tekniska nämnden för vägar där 
hastighetssänkande åtgärder kan och bör genomföras. 
Att Ekbacksvägen kan stängas för fordonstrafik alt förses med chikan eller 
annan hastighetssänkande åtgärd i syfte att göra ett populärt körstråk 
mindre inbjudande att köra fort på.   
 
Yrkanden 
 
Ordföranden Roland Swedestam, S, yrkar att förrutom de åtgärder som 
föreslås i förslag till beslut, förvaltningen får i uppdrag att kontakta polisen 
för att uppmärksamma dem på problemen. 
 
fortsättning 
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Fortsättning TN § 2/17, Buskörning i Torsås 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  genomföra störande åtgärder på parkeringarna vid kyrkan och 

centrumtorget, sporthallen redan klar, 
 

att  löpande ta fram beslutsunderlag åt Tekniska nämnden för vägar där 
hastighetssänkande åtgärder kan och bör genomföras, 
 

att  Ekbacksvägen kan stängas för fordonstrafik alt förses med chikan eller 
annan hastighetssänkande åtgärd i syfte att göra ett populärt körstråk 
mindre inbjudande att köra fort på, samt 
 

att uppdra åt förvaltningen att kontakta polisen och uppmärksamma dem 
på problemen. 

 
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 3/17 Dnr TN2017-1 
Information 
 
Ny VA-taxa 
Nästa möte med konsulten är inplanerat till fredagen den 20 januari.  
Ett förslag till ny bruknings- och anläggningstaxa beräknas vara klart till 
nämndens möte i februari. 

 

Avtal gatubelysning 
Avtal är tecknat och startmöte har ägt rum. Montering av de nya 
armaturerna beräknas starta i februari med början i Torsås följt av Gullabo. 
Därefter byte i småorterna. Det mesta beräknas vara klart under året. 

 

 
 


