
TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tekniska Nämnden 2005-04-19 1(21) 

 Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 
 
 
Plats och tid Nya kommunhuset, Torsås,  tisdag 2005-04-19, klockan 13.00-17.00. 

 
 
Beslutande Lennart Gustafsson, c, ordf.  
 Ingemar Skotheim, s 
 Jan-Erik Blomberg, kd 

 Ingemar Larsson, s, tj. ers  
 Gert Johansson, c, tj. ers. 

 
  

 
 
  
Övriga deltagande Rune Fransén, teknisk chef, sekreterare § 63-67 

Tommie Sigvardsson, ingenjör § 62  
 Anne-Charlott Harrysson, sekreterare § 48-62 
  

  
 
 
 
Utse att justeras Gert Johansson, ej § 59 

Ingemar Skotheim, § 59 

 
Justeringens 
plats och tid Nya kommunhuset, Torsås 2005-03-21 
 
Underskrifter           Sekreterare ..............................................................          Paragrafer  48-62 
  Anne-Charlott Harrysson 

 
………………………………………. Paragrafer  63-67 
Rune Fransén 

 
                                Ordförande ............................................................. 
  Lennart Gustafsson 
 
                                Justerande ..............................................................  
         Gert Johansson 
 
 

   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Tekniska Nämnden 
 
Sammanträdesdatum 2005-04-19 
 
Datum för   Datum för 
anslags uppsättande 2005-04-25 anslags nedtagande 2005-05-16                                                                                                                                  
 
Förvaringsplats  
för protokollet Nya kommunhuset, Torsås  
 
Underskrift ............................................................................ 

            Anne-Charlott Harrysson 
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§ 48 Dnr 05/TN0003 
Budgetuppföljning 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Rune Fransén redovisar budgetuppföljning per 2005-03-31 
Aktbilaga. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att notera inkommen budgetuppföljning 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik  
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§ 49 Dnr 05/TN0006 
Detaljplan Södra Ragnabo, del av Ragnabo 1:3 m.fl. fastigheter, Torsås 
kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten- och Samhällsteknik AB, Kalmar har upprättat förslag till detaljplan för 
Södra Ragnabo, del av Ragnabo 1:3 m.fl. fastigheter. 
 
Syftet med den nu aktuella detaljplanen är främst att anpassa planbestämmelser 
efter nuvarande markanvändning. Planen möjliggör större byggrätter samt att 
naturmark och stenmurar bevaras i området. Kommunalt vatten och avlopp ska 
dras fram till området varvid permanentbosättning underlättas. En förutsättning 
för förändringarna är att området i stort sett ska bibehålla sina speciella 
karaktärer. Ianspråktagande av de byggrätter som detaljplanen medger 
förutsätter anslutning till kommunalt VA-system.  
 
Detaljplanen är nu föremål för samråd under tiden 21 mars – 15 april 2005 och 
ev. synpunkter skall vara Byggnadsnämnden tillhanda senast den 15 april 2005. 
  
Tekniska nämndens beslut 
 
att meddela Byggnadsnämnden att Vipstigen saknar vändplan och p-platsen 

borde omdisponeras för badets behov. 
 I övrigt ingen erinran mot upprättat planförslag. 
--------- 
 
Exp. till 
Byggnadsnämnden 
Kommunalteknik 
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§ 50 Dnr 05/TN0017 
Motion - Starkare medborgarmakt 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jessica Lundgren, mp, hemställer i en motion till fullmäktige att Torsås 
kommun påbörjar ett arbete med att införa medborgarkontrakt i den 
kommunala verksamheten. 
 
Syftet med kontraktet ska vara att öka dialogen mellan politiker, tjänstemän 
och kommuninnevånarna kring den kommunala verksamheten och att skapa 
tydlighet kring målsättningar, ambitionsnivåer och prioriteringar av offentliga 
principer. 
 
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2005-02-01 att remittera motionen till samtliga 
nämnder och att synpunkter skall vara inlämnade till kommunkansliet senast 
2005-05-01. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2005-02-15 att ge teknisk chef Rune Fransén i 
uppdrag att utforma ett förslag till yttrande. 
 
Förslag till yttrande: 
Ett medborgarkontrakt enligt motionen har många kvaliteter i relationen mellan 
kommunen och medborgaren men innebär en ökad byråkrati som är 
betungande för mindre förvaltningar. 
I Torsås kommun finns en tillgänglighet och närhet till beslutsfattarna. Inom 
tekniska förvaltningen bör detta vara tillräckligt vad beträffar medborgar-
inflytande. Förslaget är mer anpassat för stora kommuner. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att anta förslaget till yttrande som sitt eget. 
 
att inte tillstyrka upprättande av medborgarkontrakt gällande teknisk 

verksamhet. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik  
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§ 51 Dnr 05/TN0004 
Trafiknämndsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Fastighets AB begär genom skrivelse införande förbud mot tung trafik 
på Ekbacksvägen, sträckan Karlskronavägen – infart sporthallen. 
Anledningen är att parkeringen nedanför Sporthallen nyttjas allt som oftast av 
tung trafik både som parkering och tillfällig upplagsplats. Detta innebär att 
parkeringen inte räcker till vid stora evenemang.  
 
Tekniska nämndens/Trafkiknämndens beslut 
 
att istället för begränsa den tunga trafiken på Ekbacksvägen utfärda lokal 

trafikföreskrift för sporthallsparkeringen.  
 Parkering tillåten endast för personbilar. 
 Föreskriften träder i kraft 2005-06-01. 
----------   
 
Exp till: 
Torsås Fastighets AB 
Kommunalteknik  
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§ 52 Dnr 05/TN0004 
Trafiknämndsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Boende i Övraby har inkommit med skrivelse dat 2005-03-01 med önskemål  
om trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 524 i Övraby. 
De boende föreslår begränsning av hastigheten  till 30 km/h sträckan 
Hultavägen  - 150 meter väster tätortsområdet på länsväg 524.    
Ett alternativt kan vara att anlägga farthinder på den aktuella sträckan. 
Se vidare aktibilaga. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att  begränsning av hastigheten till 30 km/h skall vara förbehållet förbi skolor 

och förskolor och därmed avslå begäran och i övrigt remittera ärendet till 
Vägverket. 

 
----------   
 
Exp. till: 
Christina Övgård Martinsson 
Kommunalteknik  
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§ 53 Dnr 04/TN0064 
Trafiksituationen på Elledalsgatan 
 
Ärendebeskrivning 
 
I skrivelse daterad 2004-10-27 påtalar Åke Nyström att trafiksituationen på 
Elledalsgatan, inte är tillfredsställande trots hastighetsbegränsning 30 km/h. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2004-11-16 att anlägga ett permanent farthinder, 
anpassat för 30 km/h, mitt för fastigheten Torsås 1:17 (Elledalsgatan 4). 
 
Nyström har nu gjort en muntlig framställning med begäran om att det anläggs 
ytterligare ett farthinder norrut på Elledalsgatan för att få full effekt på tidigare 
åtgärder. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att avslå begäran om att ytterligare ett farthinder anläggs. 
----------   
 
Exp till: 
Åke Nyström 
Kommunalteknik  
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§ 54 Dnr 05/TN0004 
Trafiknämndsärende 
 
Ärendebeskrivning  
 
Boende längs Lärkgatan har påtalat att en del trafikanter håller allför höga 
hastigheter med tanke på bl.a. närheten till förskolan Smultronet och har 
framfört önskemål om att det införs en begränsning av hastigheten till 30 km/h. 
 
Tekniska Nämndens/Trafiknämndes beslut 
 
att utfärda lokal trafikföreskrift gällande 30 km/h inom zonen: Bygatan öster 

Bangatans anslutning, Lärkgatan och Ripgatan. 
 Föreskriften träder ikraft 2005-06-01. 
 
Ledamoten Ingemar Larsson, s, reserverar sig mot beslutet. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik  
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§ 55 Dnr 04/TN0035 
Nya Väderskydd E22 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden beslutade 2004-03-16 att låta bygga 4 stycken väderskydd i 
egen regi, med placering längs E22 och före detta E22 i norr.  
 
Rune Fransén meddelade på Tekniska nämndens sammanträde 2004-12-14 att 
ansökan om statsbidrag till 10 stycken väderskydd á 25 000 kr har inlämnats 
till KLT i Högsby. Möjligt bidrag är 50 %. 
 
Muntligt besked har 2005-04-15  lämnats av Vägverket Region Sydöst att 
bidrag beviljats med 125 000 kr. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att låta bygga ytterligare 6 stycken väderskydd i egen regi att placeras längs 

E22 och före detta E22 i norr. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik  
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§ 56 Dnr 05/TN0009 
Enskilda vägar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse daterat 2005-04-06 har inkommit från Hulekvills – Bällstorps 
vägsamfällighet. Delägarna i vägsamfälligheten anser att vägunderhållet är 
under all kritik och att bytet av entreprenör har inneburit en klar försämring.  
Med anledning av detta kräver de ett möte på plats med kommunens ansvariga 
för vägunderhållet. 
 
Ordföranden Lennart Gustavsson, teknisk chef Rune Fransén, arbetsledare 
Hans Gottfridsson, arbetsledare från entreprenören NCC har inspekterat vägen 
och en resp. från Södra Skogsägarna. 
 
Under inspektionen kunde det konstateras att det saknas stickvägar och att det 
finns upplag av timmer inom vägområdet i kurvor vilket skapar skymd sikt. 
Vidare konstateras att det skulle vara till fördel om viss avverkning kunde ske 
för bättre upptorkning av vägbanan. 
Vägtrummor och vägdiken är i behov av att rensas upp. 
Totalviktsbegränsning har gällt under tjällossningsperioden. Överträdelser har 
förekommit med körning av tunga skogsmaskiner.  
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att påtala för NCC att trummor och vägdiken bör rensas.        
 
att meddela vägsamfälligheten att kommunala underhållet inte omfattar 

åtgärdande av skadorna som uppkommit på vägen i samband med 
skogsavverkningen. 

--------   
 
Exp till: 
Hulekvills – Bällstorps vsf, Gunnar Johnsson 
NCC 
Kommunalteknik  
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§ 57 Dnr 05/TN0010 
Lionsleden, grusning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Det har påtalats att Lionsleden är i behov av att hyvlas och grusas. Även vissa 
röjningsarbeten behöver utföras. 
Lionsleden har status som vandringsled med begränsat vägunderhåll. 
Leden är flitigt utnyttjad. Bristerna har påtalas för Lions Club i Torsås som åtar 
sig att svara visst röjningsarbete längs sträckan.  
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att som enskild åtgärd rusta upp standarden genom att utföra hyvling och 

underhållsgrusning av leden. 
--------   
 
Exp. till: 
Torsås Lions Club 
Kommunalteknik  
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§ 58 nr 05/TN0010 
Trädfällning vid Vallermansgöl 
 
Ärendebeskrivning 
 
Boende på Strandgatan 6 har framfört önskemål om att kommunen avverkar 
några alar på grönområdet vid Vallermansgöl.  
  
Tekniska Nämndens beslut 
 
att låta avverka de aktuella alarna. 
----------   
 
Exp till: 
Elisabeth Eriksson 
Kommunalteknik  
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§ 59 Dnr 05/TN0010 
Skadeståndsanspråk 
 
Ärendebeskrivning 
 
Gert Johansson deltager ej p.g.a. jäv. 
 
Skrivelse, daterat 2005-03-20, har inkommit från Lilian Hjelm med yrkan om 
ersättning för skador på hennes personbil orsakade av ett snöröjningsredskap 
på P-platsen tillhörande Badhusgatan 7 och 9.. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att hänvisa till den av kommunen anlitade entreprenören. 
----------   
 
Exp till: 
Lilian Hjelm 
Kommunalteknik  
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§ 60 Dnr 04/TN0050  
Investeringsplan 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Uppkomna investeringsbehov redovisas av Kommunalteknik enl. aktbilaga. 
Ombyggnad Bergkvara Reningsverk  390,0 tkr 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att investeringarna görs inom ramen för redan anslagna medel till ombyggnad  
 Bergkvara reningsverk. 
 
----------   
 
Exp. till 
Kommunalteknik 
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§ 61 Dnr 05/TN0002 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inbjudan till seminarium den 31 augusti 2005 ”Kraftsamling för att minska 
trafikdöden i Kalmar län- Södra kommunerna”. 
Inbjudan sker i samverkan mellan Vägverket, Regionförbundet, Länsstyrelsen, 
Landstinget, Polisen och NTF. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att notera informationen för senare ställningstagande om deltagande. 
 
----------   
 
Exp. till 
Kommunalteknik 
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§ 62  
Informations- och anmälningsärenden 
 
Tommie Sigvardsson informerar om en översvämning i en dagvattenbrunn på 
Rågvägen i Bergkvara som orsakat vattenskador på en fastighet. 
Fastighetsägaren har inkommit men anspråk på ersättning för uppkomna 
skador. Ärendet är överlämnat till vår försäkringskonsult för utredning. 
 
Tommie Sigvardsson informerar om ett anspråk på ersättning från Nybro 
kommun för snabbkopplingsrör som frös sönder vintern 2004 i samband med 
inkoppling av vattnet från Bottorps vattenverk i Kalmar. Ärendet är överlämnat 
till vår försäkringskonsult för utredning. 
 
Rune Fransén meddelar att bidrag har beviljats av Vägverket Region Sydöst 
med 180 000 kr till nya väganslutningar för fastigheter längs E22 i Kv Kajan, 
Bergkvara. Lantmäteriförrättning kommer att hålls i ärendet. 
 
Rune Fransén informerar om  
- Detaljplaneförslag för industriområde 3, Torsås.  
- Att ny informationstavla för Torsås samhälle kommer att sättas på P-ficka, 

väg 504 öster Faurecia. Tillstånd från Vägverket har nu lämnats. 
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§ 63 Dnr 04/TN0053  
Vattenbidrag till Garpen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Garpens Vänner har ansökt om bidrag till avsaltningsaggregat för 
dricksvattenförsörjning på Garpens fyrplats.  
 
Tekniska nämndens belsut 
 
att avslå framställningen med hänvisning till att tekniska nämnden inte har  
 några budgeterade medel för sådana ändamål. 
--------- 
 
Exp. till 
Garpens vänner 
Kommunalteknik 
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§ 64 Dnr 05/TN0026 
Brygga småbåtshamnen, Dalskär 
 
Ärendebeskrivning 
 
Garpens Vänner söker bidrag till ny brygga i småbåtshamnen för Kronanbåten. 
Den förväntade timmerhanteringen på norra kajen med angränsande områden 
förväntas störa verksamheten vad gäller transporter och parkeringar. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att låta utföra en ny brygga för en beräknad kostnad av 38 000 kr med medel 

 från investeringsbudgeten 2005 under förutsättning att hyreskontrakt 
upprättats. Kontraktstid 10 år och båtplatshyra f.n. 5 000 kr/år. 

--------- 
 
Exp. till 
Garpens vänner 
Kommunalteknik 
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§ 65 Dnr 05/TN0010 
Borttagning av träd utanför Gullabo kyrka. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Gullabo sockenstämma har inkommit till kyrkorådet och Vägverket med 
begäran om att en gångbana byggs längs väg 504 vid kyrkogården. 
För genomförande måste fem gamla träd tas bort.  
Enligt lantmäteriet i Kalmar tillhör träden Torsås kommun.  
Gullabo kyrkoråd är positiva till borttagning av träden med anledning av att 
dessa riskerar att skada kyrkans träfasad. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att  i egenskap av förvaltare av kommunens marker medge borttagning av 

träden. 
--------- 
 
Exp. till 
Gullabo sockenstämma 
Gullabo kyrkoråd 
Vägverket Region Sydöst 
Länsstyrelsen 
Kommunalteknik 
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§ 66 Dnr 02/TN0071 
Prisjustering av skyddskläder 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bergkvara Byggvaror har inkommit med skrivelse beträffande prisjusteringar 
enligt gällande avtal. Justeringen avser Fristads yrkeskläder. Nya prislista 
gäller fr.o.m. 2005- 05-01 till 2006-04-31 det finns inga prishöjningar däremot 
en del prissänkningar. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att notera informationen 
--------- 
 
Exp. till 
Bergkvara Byggvaror 
Kommunalteknik 
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§ 67  Dnr 05/TN0001 
Sammanträdestid 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att hålla nästa sammanträde tisdag 2005-05-17 klockan 13.00.  
--------- 
 
 
 


