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§ 153 Dnr 08/TN0002 
Budgetuppföljning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar budgetuppföljning per  
2008-08-31. Aktbilaga. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att notera informationen. 
 
-------- 
 
Exp till 
Kommunalteknik 
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§ 154 Dnr 08/TN0053 
Trafiken på Allfargatan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse, inkom 2008-07-18 från Carl Åresved angående trafiken genom 
samhället på Allfargatan i Torsås. 
 
Åresved beskrev hur bilar, mc och mopeder nattetid signalerar och med hög 
hastighet kör på Allfargatan och Elledalsgatan. Boende i ”Tuppenhuset” störs 
mycket av denna buskörning. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2008-08-19 att tillskriva polisen om problemen 
med buskörning nattetid i Torsås samhälle och att ge teknisk chef Tommie 
Sigvardsson i uppdrag att tillskriva fastighetsägare längs Elledahlsgatan och i 
dess närområde och efterfråga synpunkter på att stänga av Elledalsgatan för 
motorfordonstrafik i höjd med Riksbyggens fastighet 
 
Sekreteraren redovisar de svar som kommit in på enkäten som skickats ut till 
32 st fastighetsägare. Ungefär hälften är för en avstängning och hälften är emot 
avstängning. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att avvakta polisens åtgärder. 
 
-------- 
 
Exp till 
Kommunalteknik 
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§ 155 Dnr 08/TN0006 
Trafiknämndsärende 
Provisorisk anslutningsväg från hamnen mellan Hamngatan och väg 527, 
Bergkvara 
 
Tekniska Nämndens/Trafiknämndens beslut 
 
att upphäva lokal trafikföreskrift gällande förbjuden färdriktning österut från 

väg 527, Malmgatan, på provisorisk anslutningsväg från hamnen mellan 
Hamngatan och väg 527 i Bergkvara. 

 Beslutet gäller fr.o.m. 1 oktober 2008. 
 
-------- 
 
Exp till 
Kommunalteknik 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tekniska Nämnden                   2008-09-23 5   

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
§ 156 Dnr 08/TN0006 
Trafiknämndsärende 
Statsbidrag till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på 
det kommunala väg- och gatunätet för år 2009 för kommunerna i Kalmar 
län. 
 
Ärendebeskrivning  
 
Mjölighet finns att ansöka om statsbidrag till trafiksäkerhetshöjande och miljö- 
förbättrande åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet för år 2009. 
Ansökningar för år 2009 skall skickas in senast den 29 september 2008. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2008-06-17 att ge teknisk chef i uppdrag att ta 
fram lämpliga objekt. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ej utnyttja möjligheten att söka bidrag för trafiksäkerhetshöjande och 

miljöförbättrande åtgärder för år 2009. 
 
-------- 
 
Exp. till 
Kommunalteknik 
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§ 157 Dnr 08/TN0056 
Medborgarförslag – Sänk hastigheten i Bergkvara samhälle 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående att sänka hastigheten till 30 km/h på Kungsvägen i 
området söder om möbelaffären och norrut förbi affären Tempo föreligger från 
Lola Algotsson, Bergkvara. 
 
Detta är en åtgärd som kommunen bör vidta i avvaktan  på en omläggning / 
förbifart av E22. 
 
Trafiken har ständigt ökat och speciellt den tunga trafiken. Sänkning av 
hastigheten minskar risken för olyckor och förbättrar miljön samt minskar 
bullret för de boende i området. Detta förslag hade Vägverket redan i samband 
med ombyggnaden av genomfarten i Bergkvara som skedde för några år sedan. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2008-05-28, § 57, att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2008-08-05, § 260, att överlämna 
medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 
  
Tekniska Nämndens/Trafiknämndens beslut 
 
att  avslå begäran om 30 km/h med motiveringen att de åtgärder som 

Vägverket gjorde vid ombyggnaden för några år sedan tillsammans med 
befintliga övervakningskameror anses fullt tillräckligt. 
 

-------- 
 
Exp till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunalteknik 
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§ 158 Dnr 08/TN0059 
Nybyggnad väg Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redogör i ärendet. 
Byggnadsnämnden har tagit fram en ny plan för området norr om Lindbergs 
Bygg & Färg med en enkelriktad lokalgata med utfart mot Dalskärsvägen. 
 
Bergkvara samhällsförening har i skrivelse daterad 2008-08-20 lämnat ett 
förslag till hur de anser att området bakom Lindbergs Bygg & Färg bör 
utformas med bl.a. en vändplan istället för en genomfartsgata och i övrigt 
utforma en trevlig och inbjudande miljö. 
 
Lars Sjöholm, Dag-Östen Sjöholm och Catheringe Sjöholm har hos 
Kommunstyrelsens arbetsutskott hemställt om att får förvärva mark norr om 
Garvaren i Bergkvara, cirka 500 kvm enligt kartutdrag.  
Om familjen Sjöholm blir ägare till marken kommer den att upplåtas till en 
kostnad för båtuppställning vintertid, då med tillgång till vatten, vilket inte 
finns idag.  
 
Tekniska nämnden har i budget för 2009 äskat medel till anläggandet av en 
lokalgata norr om kvarteret Garvaren. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att avvakta kommande budgetprocess. 
 
-------- 
 
Exp till 
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik 
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§ 159 Dnr 08/TN0055 
Väg 504 genom gamla Bergkvara-Storgatan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse inkom 2008-08-18 från Leif Lindberg angående den av Vägverket 
Region Sydöst planerade asfalteringen av Storgatan i Bergkvara samhälle. 
 
Enligt Lindberg planerar inte Vägverket att höja kantstenar och trottoarer. 
Slutresultatet blir att nivåskillnaden mellan vägbana och trottoarer helt 
försvinner. Han anser vidare att den rätta lösningen är att först avlägsna den 
gamla asfalten på vägbanan och därefter ta bort den underliggande gatstenen, 
justera kantstenen och därefter lägga ny asfalt i nivå med den gamla gatstenen. 
Då återfås den nivåskillnad på 10-12 cm som passar in i den gamla 
bebyggelsen och fotgängarna ges en tryggare trafikmiljö. Aktbilaga. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2008-08-19 att ställa sig bakom Lindbergs 
skrivelse och tillskriva Vägverket om att trottoarer utefter Storgatan anpassas 
till intilliggande fastigheter och dess ägares behov och att en trafiksäker miljö 
skapas för de gångtrafikanter som befinner sig i området utefter Storgatan. 
 
Vägverkets svarsskrivelse daterad 2008-09-04 klargör att den planerade 
underhållsbeläggningen som föregås av nerfräsning av hela körbanan med ökat 
fräsdjup vid kanterna för att förstärka bomberingen vilket förbättrar 
vattenavrinningen, kommer att utföras i september. På de sträckor där kantsten 
är onormalt låg och ojämn i längdriktningen kommer de att göra justeringar. 
Aktbilaga. 
 
Nämnden uppmärksammar löftet om att återskapa den gamla bymiljön med 
gatsten och därmed lyfta fram det historiska perspektivet i det gamla Bergkvara 
när vi har ett annat vägsystem från en ny E22 till hamnen. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att notera skrivelsen från Vägverket. 
------- 
 
Exp. till 
Leif Lindberg 
Bergkvara Samhällsförening 
Kommunalteknik 
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§ 160 Dnr 08/TN0062 
Reparationsbehov Österbro 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redogör i ärendet. 
Kommunalteknik har under 2008 upptäckt ett mindre hål i brons asfalt-
beläggning. Vid reparation av bron upptäcktes brister i brons konstruktion som 
resulterade i att Vägverket konsult anlitades för att genomföra en inspektion av 
bron för att fastställa konstruktionens status. 
 
Genom att titta på den samlade skadebilden konstaterar konsulten att 
konstruktionen har varit eller är i rörelse och dessutom är det konsultens 
bedömning är att brons grundläggning är defekt. Detta rekommenderas 
undersökas och fastställas innan vidare beslut tas angående vidare åtgärd. 
Konsultens rekommendation är även att ej belasta bron med större last än gång- 
och cykeltrafik tills närmare undersökningar utförts.  
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att hos Vägverket konsult 

beställa en vidare utredning om konstruktionen är i rörelse eller ej. 
-------- 
 
Exp till 
Vägverket konsult 
Kommunalteknik 
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§ 161 Dnr 08/TN0063 
Staket Sahara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmälan har inkommit angående trasigt staket vid Sahara mot Riksbyggens 
och TBAB:s hyreshus. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ge teknisk chef i uppdrag att tillfråga berörda fastighetsägare och 

skolkontoret om behov finns av ett staket mellan fastigheterna och Sahara. 
-------- 
 
Exp till 
Kommunalteknik 
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§ 162 Dnr 08/TN0064 
Elförsörjning torghandelsplatser 
 
Ärendebeskrivning 
 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redogör i ärendet. 
Tidigare har torghandlare som har haft behov av eluppkoppling kunnat nyttja 
ett uttag på f.d. polishuset enl överenskommelse med tidigare fastighetsägare. 
Den nya fastighetsägaren är ej villig att fortsätta den överenskommelsen. 
En del av torghandlarna behöver en tillgänglig eluppkoppling för att kunna 
bedriva torghandel. 
Nämndens ledamöter anser att det är viktigt med ett levande torg och vill skapa 
bra förutsättningar för att bedriva torghandel. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att  ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att undersöka möjligheten 

att skriva avtal med den nya fastighetsägaren till g:a polishuset om 
elförsörjning till torghandelsplatser. 

 
-------- 
 
Exp. till 
Kommunalteknik 
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§ 163 Dnr 07/TN0077 
Snöröjning i tätorter. Säsongen 2008-2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden beslutade 2008-04-15 att annonsera efter maskinägare, 
intresserade att snöröja i tätorterna i Torsås kommun. 
 
Tekniska nämnden gav 2008-08-17 teknisk chef Tommie Sigvardsson i 
uppdrag att infordra anbud på snöröjning i tätorterna. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar delar av förfrågningsunderlagets 
innehåll, att i timkostnadsersättningen skall även beredskapsersättning ingå. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att notera informationen. 
-------- 
 
Exp till 
Kommunalteknik 
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§ 164 Dnr 08/TN0061 
Enskilda vägen till Ingabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse från Yngve Ramberg, inkom 2008-09-08, där han ansöker om att 
kommunen tar över skötseln av Ingabovägen föreligger. 
 
Vägen i fråga är ej statsbidragsberättigad. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att  skötsel och underhåll av Ingabovägen övergår i kommunal regi enligt 

reglemente för enskild väghållning inom Torsås kommun antaget av 
Kommunfullmäktige 2006-06-14, § 56. 

 
---------- 
 
Exp till 
Yngve Ramberg 
Kommunalteknik 
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§ 165 Dnr 08/TN0058 
Enskilda vägar 
Asfaltering av Sloalycke bygatan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordföranden Ingemar Skotheim redogör i ärendet. 
Skrivelse har inkommit 2008-08-08, från Asta Sigvardsson med ansökan om 
att pengar anslås till asfaltläggning alt. asfaltsbundet grus av vägen vid deras 
fastighet i Sloalycke. 
 
Hyvling av vägen 2 ggr/år förvandlar densamma till en ”nyharvad åker” med 
konsekvenser som är förödande. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att   avslå ansökan om beläggning. 

 
att påtala för entreprenören NCC Roads AB att generellt skall saltning ske i 

omedelbar närhet till hyvlingen. 
--------- 
 
Exp. till 
Asta Sigvardsson 
NCC Roads AB 
Kommunalteknik
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§ 166 Dnr 08/TN0065 
Revidering Tekniska nämndens reglemente 
 
Ärendebeskrivning 
 
Reviderat förslag av Tekniska nämndens reglemente föreligger. 
 
Fr.o.m. 2006 är kommunens renhållningshantering överflyttad till 
Kalmarsundsregionens renhållare  
 
Fr.o.m. 2007 är bostadsanpassningsbidragen i kommunen enligt Lag SFS 
1992:1574 om bostadsanpassningsbidrag m.m. överflyttade till Tekniska 
nämndens ansvarsområde. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att   texten angående bostadsanpassningsbidrag tillförs Tekniska nämndens 

regelmente. 
 
Att texten angående renhållningshantering utgår ur Tekniska nämndens 

reglemente. 
--------- 
 
Exp. till 
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tekniska Nämnden                   2008-09-23 16   

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
§ 167 Dnr 06/TN0018 
PUL - Kontaktperson för Tekniska nämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
2006-02-13 godkände Tekniska nämnden Anita Eriksson kom kontaktperson 
för Tekniska nämnden mot personuppgiftsombudet. 
 
Anita Erikssons arbetsuppgifter för Tekniska nämnden har sedan 2008-06-01 
övertagits av Anne-Charlott Harrysson. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att   godkänna Anne-Charlott Harrysson som kontaktperson för Tekniska 

nämnden mot personuppgiftsombudet. 
--------- 
 
Exp. till 
Kommunstyrelsen 
Kerstin Larsson, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB 
Anne-Charlott Harrysson 
Kommunalteknik 
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§ 168 Dnr 08/TN0057 
Utlämnade av allmän handling 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2008-08-12, § 191, att anta riktlinjer gällande 
utlämnande av allmänna och offentliga handlingar. Aktbilaga. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att notera informationen. 
 
--------- 
 
Exp till  
Kommunalteknik 
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§ 169 Dnr 08/TN0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Följande kursinbjudan har inkommit: 
AMA Anläggning 07 den 22 oktober i Karlskrona. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att teknisk chef Tommie Sigvardsson att deltar i kursen AMA Anläggning 07 

den 22 oktober i Karlskrona. 
 
--------- 
 
Exp till  
Tommie Sigvardsson 
Kommunalteknik 
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§ 170  
Informations- och anmälningsärenden 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson förevisar en lokalt anpassad informations-
broschyr om dricksvatten och avloppshantering. 1/3 av sidorna anpassas för 
den beställande kommunen, övrigt är generell information. 
 
Kommunstyrelsens protokoll 2008-09-02, § 212, angående återställande av 
nerskräpat område. 
 
Kommunstyrelsen protokoll 2008-09-02, § 213, angående hemställan om 
medel för utbyggnad av Västra Industrigatan. 
 
Kommunstyrelsen protokoll 2008-09-02, § 214, angående hemställan om 
medel för bostadsanpassningsåtgärder. 
 
Vägverkets föreskrift, VVFS 2008:206 angående ändrade hastigheter på E22 
söder och norr om Bergkvara. 
 
Torsås kommuns bifallan till överklagan av Länsstyrelsens beslut om 
utredningsföreskrift att utreda vidare möjlighet att uppnå 50 % reduktion av 
totalkväve vid Bergkvara avloppsreningsverk, i ”Tillstånd enligt miljöbalken 
till utsläpp av avloppsvatten från Bergkvara avloppsreningsverk, Torsås 
kommun”. 
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§ 171 Dnr 08/TN0030 
VA söder Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tommy Gabrielsson och Fredrik Håkansson,WSP i Karlskrona informerar om 
projekteringen av projektet VA söder Bergkvara. 
 
Antal fastigheter som beräknas anslutas är 360 st. 
Enligt den översiktliga kalkylen som de presenterade är projektet 
kostnadsberäknat till 48 miljoner kronor vilket ger en anslutningsavgift per 
fastighet på ca 133 000 kr + mervärdeskatt. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att  notera informationen.  
 
--------- 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik 
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§ 172 Dnr 08/TN0004 
Anmälan bostadsanpassning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Handläggare Anita Eriksson meddelar att bostadsanpassningsbidrag hittills 
utbetalats med 1 207 000 kr och beställda arbeten uppgår till 55 000 kr. 
 
Anslagna medel 1,0 Mkr 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att notera informationen. 
 
--------
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§ 173 Dnr 08/TN0004 
Personalfråga bostadsanpassning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Handläggare Anita Eriksson meddelar att fastighetsingenjör Christer Franzén, 
som handlägger bostadsanpassningsbidragen är tjänstledig 6 månader fr o m 15 
september och någon ersättare är ej utsedd. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att notera informationen  
 
------- 
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§ 174 Dnr 08/TN00067 
Inbjudan till informationsmöte 
 
Ärendebeskrivning 
 
Rita Lord, Svenskt Vatten, är inbjuden till den 20 november för att informera 
Tekniska nämnden om vilka villkor som gäller vid VA-anslutningar i kustnära 
bebyggelse. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att bjuda in Kommunstyrelsen och Miljönämnden till informationsmötet. 
 
---------- 
 
Exp. till 
Kommunstyrelsen 
Miljönämnden 
Kommunalteknik 
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§ 175 Dnr 08/TN0042 
Enskilda vägar  
H 19182, Juansbo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse daterad 2008-05-14, inkom från Vägsamfälligheten för enskilda 
vägen H 19182, Juansbo, genom Tomas Gustavsson, angående skötseln av 
vägen. 
Vid en nyligen gjord kantskärning lämnades matjorden kvar på vägbanan vilket 
fick till följd att när det började regna så blev vägen täckt av ett lager med 
gyttja/lera. Långa sträckor av vägen var täckt av en decimeterdjup gyttja flera 
dagar efteråt. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2008-06-17 att meddela entreprenören NCC att, 
vid kantskärning, hänsyn fortsättningsvis tas till väderleksförhållandena så att 
liknande situationer ej uppkommer igen. 
 
Skrivelse inkom 2008-09-17 från Vägsamfälligheten / Tomas Gustavsson där 
han påtalar att det fortfarande finns matjord kvar i en sträng i mitten av vägen 
sedan kantskärningen i våras och att det på vissa sträckor har börjat växa gräs i 
mittsträngen. Byborna är kraftigt missnöjda med skötseln av vägen. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att diskutera problemet 

med entreprenören NCC Roads AB. 
 
-------- 
 
Exp. till 
NCC Roads 
Juansbo vsf, Tomas Gustavsson 
Kommunalteknik 
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§ 176 Dnr 08/TN0066 
Kostnandskalkyl, Yxneberga infiltrationsvattenverk 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kostnadskalkyl för infiltrationsvattenverk baserat på entreprenadkostnader 
samt uppräknade driftkostnader från ursprunglig kalkyl från våren 2005 från 
Kalmar Vatten AB föreligger. 
Förslag finns på prishöjning p.g.a. infiltrationsvattenverket med 1.19 kr/m3 
levererat vatten exkl. moms att gälla fr.o.m. 2009-05-01. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att till förhandlingsgrupp utse presidiet. 
 
------- 
 
Exp. till 
Kommunalteknik 
 
 
 
 


