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§ 167 Dnr 05/TN0003 
Budgetuppföljning 2005  
 
Ärendebeskrivning 
 
T f teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar budgetuppföljning per 
2005-11-30. Underskott på 900,0 redovisas. Aktbilaga. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att notera informationen. 
----------   
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§ 168 Dnr 05/TN0007 
Uppsägning av avtal vägbelysning mellan Torsås kommun och Sydkraft 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse med uppsägning av avtal om vägbelysning mellan Sydkraft Nät AB 
och Torsås kommun, undertecknat 1989-12-11 och 1990-02-21 har sagts upp 
till 2005-12-31. 
 
Tekniska Nämnden beslutade 2005-10-25 § 150 att uppdra åt presidiet och t f 
tekniska chefen att förhandla med Sydkraft Nät AB. 
 
Sammanträffande har ägt rum 2005-12-07 med Lars Pettersson, E.ON där 
bland annat diskuterades elsäkerhet, åtgärdsplaner, prognoser status på 
armaturer, gränssnitt m m. Förslag till avsiktsförklaring föreligger. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att med Sydkraft Nät AB (E.ON) träffa en avsiktsförklaring gällande över- 
     tagande av gatu- och vägbelysningar. 
 
Förutsättning är dock att ett avtal tecknas mellan Torsås kommun och Sydkraft 
Nät AB där det fastställs att de av Lars Pettersson Sydkraft Nät AB utlovade åt-
gärder och arbeten skall vara utförda innan Torsås kommun övertar anlägg- 
ningarna. 
----------   
 
Exp till: 
Lars Pettersson 
Kommunalteknik 
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§ 169 Dnr 05/TN0028 
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 
inom Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt 3 kap 3 § och 3 kap 8 § i lagen om skydd mot olyckor (LSO) ska det för 
varje kommun finnas ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst. 
 
Detta handlingsprogram ska antas av Kommunfullmäktige för varje ny man- 
datperiod. 
 
Tekniska nämnden har 2005-06-21 § 81 behandlat ärendet och avgivit yttrande. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2005-10-04 1 172 att uppdra åt räddningschef Nils 
Bemnell och t f teknisk chef Tommie Sigvardsson att utreda ansvarsfrågan 
gällande branddammar, brandpostnät, övriga vattentag samt aktuella kartor 
över vattentillgångarna samt att återkomma till Arbetsutskottet för en redo-
visning. 
 
Kommunstyrelsens AU beslutade 2005-12-13 att uppdra åt räddningschef Nils 
Bemnell och stf räddningschef Michael Foleby att inventera samtliga brand-
poster i kommunen och utifrån den inventering bedöma vilka brandposter som 
ska användas, samt att se över kostnaderna och den framtida servicen för 
brandposterna och att återkomma till KSAU med en redovisning av resultatet. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att notera informationen. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 170 Dnr 05/TN0004 
Trafiknämndsärende, Övraby 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsens beslut daterat 2005-11-10 beträffande lokal trafikföreskrift 
föreligger. 
 
Christina Övgård m fl har hos Länsstyrelsen ansökt om utökning av 
hastighetsbegränsning till 50 kmh på väg 524 i Övraby, Torsås kommun. 
 
Tekniska nämnden/Trafíknämnden har 2005-06-21 tillstyrkt förslaget om ut- 
ökning av hastighetsbegränsning. 
 
Länsstyrelsen avslår ansökan i beslut daterat 2005-11-10. 
 
Tekniska Nämnden/Trafiknämndens beslut 
 
att notera Länsstyrelsens beslut. 
----------   
 
Exp till: 
Christina Övgård 
Kommunalteknik
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§ 171 Dnr 05/TN0004 
Trafiknämndsärende, Ilingetorp 
 
Ärendebeskrivning 
 
Carl Sigfridsson har hos Länsstyrelsen ansökt om hastighetsbegränsning till 50 
kmh på väg 504 vid Ilingetorp i Torsås kommun. Som skäl anförs att vägen är 
kraftigt trafikerad med såväl lätt som tung trafik samt att hastighetsöver-
trädelserna är många, varför tillbud uppstår vid utfarter. 
 
Tekniska nämnden tillika trafiknämnd har avstyrkt ansökan. 
 
Länsstyrelsen avslår ansökan i beslut daterat 2005-11-11. 
 
Tekniska Nämnden/Trafiknämndens beslut 
 
att notera Länsstyrelsens beslut. 
----------   
 
Exp till: 
Carl Sigfridsson 
Kommunalteknik 
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§ 172 Dnr 05/TN0021 
Trafiknämndsärende, Brömsebro 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vägverket Region Sydöst har tillsammans med representanter för Torsås 
kommun, Vägverket i Blekinge län och boende i Brömsebro träffats den 24 
november 2005 för att på platsen diskutera möjliga åtgärder för att förbättra 
trafiksäkerheten på vägarna i Brömsebro samhälle. 
 
Det kunde klarläggas att viss genomfartstrafik genom samhället förekommer 
likaså att det trafikfarligaste området koncentrerades till korsningen mellan de 
allmänna vägarna 516 och 517 samt där förbindelsevägen mellan E22 förbi 
Blomlöfs Rökeri ansluter väg 516. 
 
Vägverket ansöker hos Länsstyrelsen om stopp- alternativt väjningsplikt i 
korsningen väg 516/517 samt vid utfart från nämnda förbindelseväg före utfart 
mot väg 516. 
 
Länsstyrelsen i Kalmar län hemställer om yttrande i ärendet. 
 
Tekniska Nämnden/Trafiknämndens beslut 
 
att tillstyrka förslaget. 
---------   
 
Exp till: 
Länsstyrelsen  
Kommunalteknik 
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§ 173 Dnr 04/TN0005 
Trafiknämndsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden har tidigare behandlat ärendet om belysning av båda 
infarterna till Söderåkra samhälle från E22. 
 
Vägverket har i skrivelse daterad 2005-05-23 meddelat att åtgärden att belysa 
avfartsramperna tas upp för genomförande i kommande års verksamhets-
planering. 
 
Göran Hugsén, Vägverket, meddelar per telefon till t f teknisk chef Tommie 
Sigvardsson att belysningsmast är upptagen i investeringar för åren 2006-2008. 
 
T f chef Tommie Sigvardsson informerar i ärendet. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att åter påtala för Vägverket nödvändigheten av att belysning av avfartsramper- 
     na sker snarast möjligt under år 2006. 
---------- 
 
Exp till: 
Vägverket 
Kommunalteknik 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tekniska Nämnden                   2005-12-20 9   

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 

 
 
 
 
§ 174 Dnr 04/TN0064 
Trafiksituationen på Elledalsgatan, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse daterad 2005-11-11 har åter inkommit från Åke Nyström, Elledals- 
gatan, Torsås, med kommentarer till Tekniska nämndens svar på Nyströms 
senaste skrivelse.  
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ge t f teknisk chef Tommie Sigvardsson uppdraget att reda ut frågan med  
     Åke Nyström. 
---------   
 
Exp till: 
Åke Nyström 
Kommunalteknik 
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§ 175 Dnr 05/TN0008 
VA-ärende, Ragnabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Östen och Gunilla Barrdahl ansökte 2002-12-09 om att få ansluta fastigheten 
Ragnabo 1:17 till kommunalt vatten, via ledning från tidigare anslutna fastig-
heter inom området. 
 
Fastigheten Ragnabo 1:17 ligger utanför kommunens verksamhetsområde 
beträffande VA. 
 
Tekniska nämnden beviljade 2002-12-17 anslutning till kommunalt vatten för 
en kostnad av Tiotusen (10.000:- )  kronor exklusive moms. 
 
Barrdahl ansökte i skrivelse daterad 2005-02-17 om återbetalning av anslut- 
ningsavgiften för kommunalt vatten med anledning av att en gemensamhets- 
anläggning för kommunalt vatten och avlopp skulle anläggas i området vari  
fastigheten Ragnabo 1:17 skall ingå.  
 
Tekniska nämnden beslutade 2005-03-15 att avslå ansökan om återbetalning av 
anslutningsavgiften. 
 
Malmö Enskilda Advokatbyrå AB, genom Stig Barrdahl har till Statens VA-
nämnd ansökt om återbetalning av anslutningsavgiften. 
 
Stämningsansökan daterad 2005-07-15 inkom från Kalmar Tingsrätt angående 
återbetalning av anslutningsavgift.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson har ingivit yttrande till 
Kalmar Tingsrätt i ärendet 2005-08-30. 
 
Muntlig förhandling med f d teknisk chef Rune Fransén som ombud för Torsås 
kommun har skett den 18 november 2005. Protokoll från Kalmar Tingsrätt 
daterat 2005-11-18 föreligger. Rätten efterhör möjligheterna till förlikning. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ge t f teknisk chef Tommie Sigvardsson uppdraget att om möjligt avsluta  
     ärendet genom förlikning. 
----------   
Exp till: 
Kalmar Tingsrätt 
Malmö Enskilda Advokatbyrå AB 
Kommunalteknik 
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§ 176 Dnr 05/TN0068 
Skötselavtal Torsås 50:13, lilla torget 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skötselavtal har tidigare träffats mellan Torsås kommun och Lothalinds HB, 
Torsås, om skötsel av uteplats med servering på fastigheten Torsås 50:13 med 
en ersättning av 4.000:- kronor per år. 
 
Nytt skötselavtal med en årlig ersättning om 12.000:- kronor har inkommit till 
nämnden. 
 
Avtalet är kopplat till det markarrendeavtal som är tecknat mellan Ingemar och 
Ulf-Peter Rosenblad och Torsås kommun. 
 
Avtalet förlängs med ett år i taget om det ej sägs upp tre månader före avtals-
tidens utgång. 
 
Någon uppsägning av skötselavtalet har ej inkommit till Tekniska nämnden. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att meddela Lothalinds HB att avtalet ej är uppsagt och därmed gäller tecknat  
     avtal även för år 2006. 
----------   
 
Exp till: 
Lothalinds HB 
Kommunalteknik 
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§ 177 Dnr 05/TN0059 
Uppsägning av avtal väg Ingabo ga:1 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse från Yngve Ramberg, daterad 2005-11-24 med uppsägning av avtal 
om skötsel av väg och att samfälligheten återtar skötsel och underhåll av vägen 
Ingabo inkom till tekniska nämnden. 
 
Hans Gottfridsson, Kommunalteknik, informerar om att vägen är en s k blåväg 
och att statsbidrag ej utgår. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att godkänna uppsägningen av avtalet och upphöra med skötsel och underhåll  
     av vägen Ingabo fr o m 2006-01-01, 
 
att meddela Yngve Ramberg att statsbidrag ej utgår. 
----------   
 
Exp till: 
Yngve Ramberg 
Kommunalteknik 
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§ 178 Dnr 05/TN0063 
Begäran om uträtning av korsning Södra Brogårdsgatan-Industrigatan 
 
Ärendebeskrivning 
 
I samband med omläggningen av trafiken vid Spring Systems AB och 
Motoman har trafiksituationen vid infarten från Norra Tångvägen ändrats. 
Södra Brogårdsgatan och Industrigatan har fått ökad belastning, framför allt av 
tyngre trafik.  
 
Korsningen Södra Brogårdsgatan – Industrigatan är väldigt trång för den tyngre 
trafiken. Kommundirektör Bo Lönnqvist, Hans Gottfridsson och representant 
från Södra Timber har träffats på plats och föreslår Tekniska nämnden att 
innerkurvan justeras så att hörnet på Industrigatan tas bort. 
 
Befintligt staket ersättes med plank, arbetet utförs av Kommunalteknik, 
materiel till planket bekostas av Södra Timber, Torsås. Södra Timber ställer sig 
positiv till förändringen. Markjusteringen görs som ett markbyte och tas upp i 
samband med markjusteringar för den nya infarten till Södra Timber. 
 
Hans Gottfridsson, Kommunalteknik, har upprättat förslag. 
 
Kostnaderna för Kommunalteknik beräknas till personalkostnader för två man 
under tre dagar samt kostnader för skyltar och målningsarbeten. 
 
Beräknad kostnad ca 15.000 – 20.000:- kronor.  Medel anslås från 2006 års 
investeringsbudget. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
enligt upprättat förslag. 
----------   
 
Exp till: 
Bo Lönnqvist 
Kommunalteknik 
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§ 179 Dnr 05/TN0064 
Ombyggnad av enskilda vägen Siggesbo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lars Johansson, Siggesbo, har framfört önskemål om ombyggnad av del av 
enskilda vägen i Siggesbo.  
 
Enligt reglemente kan statsbidrag utgå med 60% och 30% från kommunen. 
 
Kommunalteknik har infordrat offert för rätning av enskilda vägen Siggesbo.  
 
Offert har inkommit från Schakt & Transport, Söderåkra för ett pris av 
Sjuttiofyratusentrehundrasextio (74.360:- )  kronor exklusive mervärdeskatt. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att bevilja 30% av kostnaden för ombyggnad (rätning) av Siggesbovägen, 
 
att medel anslås från 2006 år investeringsbudget. 
----------    
 
Exp till: 
Kommunalteknik
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§ 180 Dnr 05/TN0065 
Upphandling elenergi 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Avtalet beträffande elenergi upphör att gälla 2006-12-31 varvid ny upp- 
handling är aktuell. Kommentus Gruppen AB inbjuder till deltagande i 
samordnad upphandling av elenergi.  
 
Kommentus Upphandling är marknadsledande elenergi och har sedan av-
regleringen av elmarknaden 1996, organiserat samordnande av elenergi för ca 
240 kommuner och kommunala bolag, med geografisk spridning över hela 
landet. 
 
Upphandlingen kommer att genomföras enligt Lagen om offentlig upphandling 
2 kap, varvid öppen upphandling tillämpas. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att delta i Kommentus upphandling av elenergi för år 2007. 
----------      
 
Exp till: 
Kommentus 
Kommunalteknik 
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§ 181 Dnr 05/TN0057 
Erbjudande från Vägverket om förvärv av fastigheten Bruatorp 1:10 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse daterad 2005-11-24 från Vägverket med erbjudande om förvärv av 
fastigheten Bruatorp 1:10 har inkommit till nämnden. 
 
Vägverket avyttrar de fastigheter som inte behövs i verksamheten. Vägverket 
har inget behov av att äga vägfastigheter, då rätten att använda marken för 
vägändamål är tryggad genom s k vägrätt enligt väglagen. Vägrätten finns kvar 
så länge som vägen är allmän. Därefter upphör vägrätten och marken återgår 
till fastighetsägaren. 
 
Den aktuella fastigheten är Bruatorp 1:10, 453 m2 i huvudsak vägmark väg 
E22, Söderåkra. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att avstå från förvärv av fastigheten Bruatorp 1:10. 
----------   
 
Exp till: 
Vägveket Region Sydöst 
Kommunalteknik 
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§ 182 Dnr 05/TN0068 
Renhållningsavgift 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Pia Prestel, Ragnabo, gällande faktura för 
renhållning på fritidshus, enskild hämtning. Framställan avser att ej erlägga 
debiterad avgift om 900:- kronor. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att avslå framställningen. 
----------    
 
Exp till: 
Pia Prestel 
Kommunalteknik
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§ 183 Dnr 05/TN0056 
Länsstyrelsens remiss av Strategi för formellt skydd av skog i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsen har utsänt remiss av förslag till strategi för formellt skydd av 
skog i Kalmar län. 
 
Länsstyrelsen i Kalmar län och Skogsvårdsstyrelsen har gemensamt tagit fram 
ett förslag till strategidokument för formellt skydd av skog i Kalmar län. I 
utformningen av Kalmar läns strategidokument har samordning skett med 
Östergötland bland annat p g a gemensam skogsvårdsstyrelse och gemensam-
ma värdetrakter. 
 
Kommunstyrelsens AU önskar Tekniska Nämnden yttrande i ärendet. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att meddela Kommunstyrelsen att Tekniska nämnden inte har någon erinran  
     mot upprättat förslag. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik 
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§ 184 Dnr 05/TN0066 
Försäljning av överblivet material 
 
Ärendebeskrivning 
 
Hans Gottfridsson, Kommunalteknik, informerar om överblivet materiel som 
inte kommer att användas. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att uppdra åt Hans Gottfridsson att avyttra överblivet materiel. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 185 Dnr 05/TN0010 
Borttagning av träd utanför Gullabo kyrka 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden beslutade 2005-11-15 att uppdra åt t f teknisk chef Tommie 
Sigvardsson att kontakta Vägverket och Sockenstämman angående borttagning 
av träd utanför Gullabo kyrka. 
 
Tommie Sigvardsson informerar i ärendet och meddelar att träd är planterade 
på kyrkogården. Vägverket meddelar att de är beredda att göra en tryggare och 
säkrare väg för barnen. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att personal från Kommunalteknik erbjuder fällning av träden. 
----------   
 
Exp till: 
Gullabo Sockenstämma 
Torsås kyrkliga samfällighet 
Kommunalteknik 
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§ 186 
Informations och anmälningsärenden 
 
T f teknisk chef Tommie Sigvardsson informerar om att renhållningen övergår 
till Kalmarsundsregionens renhållare fr o m 2006-01-01. 
---------   
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§ 187 Dnr 05/TN0067 
Förslag till sammanträdesdagar 2006 
 
Förslag till sammanträdesdagar för år 2006 har upprättas enligt följande: 
 
16 januari klockan 08.00 
13 februari klockan 08.00 
20 mars klockan 08.00 
18 april klockan 13.00 
16 maj klockan 13.00 
19 juni klockan 08.00 
Juli inget sammanträde 
14 augusti klockan 08.00 
11 september klockan 08.00 
16 oktober klockan 08.00 
14 november klockan 13.00 
18 december klockan 15.00 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
enligt upprättat förslag. 
----------  
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Tekniska Nämnden                   2005-12-20 23   

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 

 
 
 
 
§ 188 
Avslutning 
 
Ordförande Lennart Gustafson, c, tackar ledamöter och tjänstemän för det 
gånga året och önskar En God Jul och Ett Gott Nytt År. 
 
Vice ordförande Roland Swedestam, s, tackar ordförande och önskar En God 
Jul och Ett Gott Nytt År. 
--------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


