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§ 128 Dnr 09/TN0006 
Budgetuppföljning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar budgetuppföljning per den 31 
oktober 2009. Prognosen för helår är VA: budget kommer att hållas. 
gata/park: budget kommer att hållas. Aktbilaga 
 

Tekniska Nämndens beslut 
 
att notera informationen. 
  
-------- 
 
Exp till 
Kommunalteknik 
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§ 129 Dnr 09/TN0047 
Vattenförbrukning, Torsås Ryttare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse inkom 2009-09-02 från Torsås Ryttare angående förhöjd 
vattenförbrukning. 
Under föregående år har Torsås Ryttare fakturerats vattenkostnader som kraftig 
överskrider deras normalförbrukning. De har anlitat en extern konsult för att hitta 
brister i det interna vattensystemet. Inga avvikelser har registrerats. Torsås Ryttare 
har även polisanmält händelsen som inte kunnat hitta spår av gärning. 
 
Föreningens ekonomi är redan ansträngd och de ser inga möjligheter att kunna 
betala varför de anhåller om största möjliga reducering av det fakturerade 
beloppet och därefter ett förslag till en månadsbetalning tills det att beloppet 
tillfullt är betalat. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2009-09-15 att bjuda in representanter från Torsås 
Ryttare till nämndens möte i oktober för att berätta om sin verksamhet. 
 

Sara Ejemark, Torsås Ryttare, presenterar föreningens verksamhet och redovisar 
föreningens beräkningar på vattenförbrukningen, både budgeterad och uppmätt.  
 
Tekniska nämnden beslutade 2009-10-20, § 109, att ge teknisk chef Tommie 
Sigvardsson i uppdrag att utreda ärendet ytterligare till nämndens möte i 
november. 
 
Tommie Sigvardsson redogör för utredningen. Personal på VA-verket har läst av 
vattenmätaren vid ett flertal tillfällen och avläsningarna tyder på en årsförbrukning 
runt 500 m3 som också föreningen redovisat. 
En trolig orsak till den höga förbrukningen är att vattenmätaren ”kuggat över” tre 
gånger för mycket och givit en 3000 m3 för hög förbrukning. 
Tommie Sigvardsson föreslår att vattenmätaren byts ut och att den rörliga 
vattenavgiften avskrivs med 3 000 m3 från faktura 193408. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att vattenmätaren byts ut samt 
 
att  den rörliga vattenavgiften avskrivs med 3 000 m3 från faktura 193408. 
 
---------- 
Exp till  
Torsås Ryttare 
Kommunalteknik 
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§ 130 Dnr 09/TN0047 
Utvidgning av VA-verksamhetsområde Djursvik 
 
Ärendebeskrivning 
 
I skrivelse, daterad 2009-10-11, hemställer Ove Nilsson, ägare till fastigheten  
Åd 1:7 att kommunen snarast fattar beslut om att utvidga VA-området utefter 
Gunnarstorpsvägen så att hans fastighet kan få kommunalt vatten.  
 
Det enskilda avloppet på hans klarar inte nu gällande krav på rening och måste 
ersättas med något nytt. Det korta avståndet till havet gör att det kan bli fråga om 
den högre kravnivån för rening om enskilt avlopp blir lösningen. 
 
Kommunen har nyligen gjort en fördjupad studie över möjlig 
bebyggelseexpansion i Djursviksområdet, där båda sidor om Gunnarstorpsvägen, i 
direkt anslutning till Nilssons fastighet är intressant.  
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att nämnden ställer sig positiva till skrivelsen men avvakta med att utöka 

verksamhetsområdet tills området är detaljplanelagt samt 
 
att erbjuda fastighetsägaren att ansluta sin fastighet vid anvisad punkt inom 

nuvarande verksamhetsområde till gällande taxa. 
 
----------   
 
Exp till 
Ove Nilsson, Gunnarstorp 
Kommunalteknik
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§ 131 Dnr 09/TN0047 
Vattenavstängning Djursviks festplats 
 
Ärendebeskrivning 
 
Protokollsutdrag från Söderåkra AIK styrelsesammanträde daterat 2009-11-02 
föreligger med begäran om att vattnet till Djursviks festplats ska stängas av så 
snart som möjligt. 
 
Söderåkra AIK hyr området som är samfälld ägt. 
 
Avstängning av vattnet innebär ej någon befrielse av den fasta avgiften eftersom 
fastigheten fortfarande är en del av VA-kollektivet. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att föreslå Söderåkra AIK att vända sig till fastighetsägaren om att överta 

betalningsansvaret för brukningsavgiften till Djursviks festplats. 
 
----------   
 
Exp. till 
Söderåkra AIK 
Kommunalteknik 
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§ 132 Dnr 08/TN0030 
Ansökan om dispens vid framtida utbyggnad av kommunalt va 
mellan Bergkvara och Södra Kärr/Grämkulla 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse från Göran Widehav, daterad 2009-10-19, med ansökan om dispens vid 
framtida utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp mellan Bergkvara och Södra 
Kärr föreligger. 
 
Widehav anger att de har ett väl fungerande va- och dagvattensystem som de är 
mycket angelägna om att behålla. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att bordlägga ärendet till dess VA-verksamhetsområdet söder Bergkvara är 

fastställt samt  
 
att kommande skrivelser med ansökan om dispens för anslutning till kommunalt 

vatten och avlopp söder om Bergkvara tas upp till behandling när VA-
verksamhetsområdet är fastställt. 

 
-----------   
 
Exp till  
Göran Widehav 
Kommunalteknik 
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§ 133 Dnr 09/TN0010 
Övriga ärenden 
Trädgallring Hultavägen 
 
Ärendebeskrivning 
 

Skrivelse har inkommit från fastighetsägarna på Söderåkra 1:151 – 1:155, 1:157, 
daterad 2009-09-10. De framför önskemål om att träden i cykelallén på 
Hultavägen i Söderåkra, hamlas eller på annat sätt begränsas i höjd eller i 
grenverken.  
Åtgärden skulle innebära att eftermiddagssolen skulle få större möjlighet att  
tränga igenom fram till deras tomter. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2009-10-20, § 118 att ge teknisk chef Tommie 
Sigvardsson i uppdrag att utreda ärendet. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson informerade om att gallring i det aktuella 
området kommer att ske. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att notera informationen. 
 
----------- 
 
Exp till  
Fastighetsägarna Söderåkra 1:151 – 1:155, 1:157 genom Nils Eriksson 
Kommunalteknik 
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§ 134 Dnr 07/TN0046 
Avtal nybyggnads- och underhållsbeläggning av asfalt inom 
kommunen. 
 
Ärendebeskrivning 
 

Torsås kommun har tecknat avtal med Asfatlsbolaget AB gällande kommunens 
löpande behov av nybyggnads- och underhållsbeläggning av asfalt inom 
kommunen. Avtalet gäller tiden 3 mars 2008 – 28 februari 2011, med möjlighet till 
förlängning i max 24 månader. 
I avtalet under rubriken avtalspriser gäller att prisjustering av bifogad á-prislista 
kan ske årligen.  
 
Asfasltbolaget föreslår att någon indexjustering ej skall ske av nämnda á-prislista 
under avtalstiden. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att indexjustering av á-prislistan tillhörande avtalet ej skall ske samt  
 
att  överenskommelsen skall gälla även under en eventuell förlängning av avtalet. 
 
----------- 
 
Exp till  
Asfaltsbolaget AB 
Kommunalteknik 
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§ 135 Dnr 08/TN0052 
Enskilda vägar 
Ansökan om bidrag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse, inkom 2008-07-14 från Olof Olsson, Påboda, med ansökan om bidrag 
till enskild väg för utförda förbättringar. 
 
Olsson ansöker om bidrag dels för etapp 1, 6 699 kr, för grusning av en 
vägsträcka ned till permanent boende och dels för etapp 2, 2 330 kr, för grusning 
av en vägsträcka till sommarboende. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 

att ersätta Olof Olsson för grusning av vägsträckan till det permanenta boendet 
med 6 699 kronor. 

 
-------- 
 
Exp till 
Olof Olsson 
Kommunalteknik 
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§ 136 Dnr 09/TN0001 
Kostnadsfri snöröjning för pensionärer 
 
Ärendebeskrivning 
 

Tekniska chefen föreslår att ersättningen till Svevia, entreprenören för drift och 
underhåll av enskilda vägar,  vid snöröjning hos pensionärer som genom 
kommunen beviljats kostnadsfri snöröjning skall vara 90 kronor per tillfälle, exkl 
mervärdeskatt. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att  ersättningen till entreprenören för utförd snöröjning till pensionärer som har 

beviljats kostnadsfri snöröjning skall vara 90 kronor per tillfälle exkl 
mervärdeskatt.  

 
 
--------- 
 
Exp till  
Svevia 
Kommunalteknik 
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§ 137 Dnr 09/TN0046 
Parkering på Allfargatan 
 
Ärendebeskrivning 
 

Skrivelse har inkommit från Ulf-Peter Rosenblad, daterad 2009-08-27, där han 
anser att Tekniska nämnden/Trafiknämnden bör lösa parkeringsproblemen på 
Allfargatan. Det förekommer ”vild” parkering i bussfickor, framför utfarter, på 
gång- och cykelbanor över handikapparkeringar varje dag på Allfargatan. 
Aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2009-09-08, § 311, Tommy Nyberg i 
uppdrag att kontakta Car Park AB för kostnadsförslag för att lösa 
parkeringsproblemen i kommunen. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2009-10-20, § 117, att med hänvisning till 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2009-09-08 avvakta med vidare åtgärder. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-01-27, § 396, att översända 
ärendet till tekniska nämnden för åtgärd. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ge samhällsbyggnadschef Peter Persson i uppdrag att handlägga ärendet. 
--------- 
 
Exp till  
Kommunalteknik 
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§ 138 Dnr 09/TN0012 
Trafiknämndsärende 
Handikappsparkering 
 
Ärendebeskrivning 
 

Protokoll från handikapprådets sammanträde den 7 oktober 2009 föreligger. 
Rådet bjuder in Tekniska nämnden till nästa möte den 15 december 2009,  
kl. 14.00, för att gå igenom de saker som, ur deras synpunkt, inte är 
tillfredsställande i den yttre miljön i Torsås samhälle. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att notera inbjudan och överlämna till samhällsbyggnadschefen att delta vid 

rådets nästa möte den 15 december 2009. 
--------- 
 
Exp till  
Kommunalteknik 
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§ 139 Dnr 09/TN0012 
Trafiknämndsärende 
Upphävande av beslut Enbärsvägen, Gullabo 
 
Ärendebeskrivning 
 

Tekniska nämnden/Trafiknämnden beslutade 1992-04-14, att införa förbud mot 
infart med fordon på Enbärsvägen från Timmervägen i Gullabo samhälle. 
 
 
Tekniska Nämndens/Trafiknämndens beslut 
 
att upphäva Tekniska nämndens/Trafiknämndens beslut gällande förbud mot 

infart på Enbärsvägen från Timmervägen i Gullabo samhälle samt 
 

att  föreskriften upphör att gälla från och med 1 jan 2010. 
 
--------- 
 
Exp till  
Kommunalteknik 
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§ 140 Dnr 09/TN0012 
Trafiknämndsärende 
 
Tekniska Nämndens/Trafiknämndens beslut 
 
att med stöd av 1 kap. 1 § andra stycket 9 och 3 § första stycket 

Trafikförordningen (1998:1276) införa förbud mot trafik med motordrivet 
fordon mellan Timmervägen och Enbärsvägen i Gullabo samhälle. 

 
att  föreskriften skall gälla från och med 1 jan 2010. 
 
--------- 
 
Exp till  
Kommunalteknik 
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§ 141 Dnr 09/TN0012 
Parkering på Applerumsgatan 
 
Ärendebeskrivning 
 

Skrivelse från Håkan Wastå har inkommit med önskemål om att parkeringsplatser 
anläggs på Applerumsgatans östra sida. Detta med anledning av att 
kundtillströmningen till bensinstationens har ökat och kunderna parkerar på 
ytterst olämpliga platser. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att hänskjuta ärendet om parkeringsplatser till ändrad utfart från Applerumsgatan 

för att få en helhetssyn på Applerumsgatans trafiklösning. 
--------- 
 
Exp till  
Kommunalteknik 
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§ 142 Dnr 09/TN0038 
Medborgarförslag – Flytta 50-skylten på väg 504 i riktning Torsås-
Vissefjärda i Gullabo till backkrönet vid ortsskylten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag om att flytta 50-skylten på väg 504 i riktning Torsås-Vissefjärda 
i Gullabo till backkrönet vid ortsskylten har inkommit till Kommunfullmäktige 
från Rickard Sjöberg, Gullabo. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-06-09, § 241, att överlämna 
medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beredning. 
Tekniska nämnden beslutade 2009-08-18, § 89, att ge teknisk chef Tommie 
Sigvardsson i uppdrag att utreda ärendet och undersöka möjligheten att flytta 
tätortsgränsen. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 3 och 3 § första stycket 

trafikförordningen (1978:1276) utvidga tätortsområdet i Gullabo samhälle 
österut mot Torsås med 200 meter enligt bifogad karta. 

 
--------- 
 
Exp till  
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Kommunalteknik 
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§ 143 Dnr 09/TN0037 
Medborgarförslag – Anlägg promenadstråk i Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag om att anlägga ett promenadstråk i skogsdungen mellan 
Torpgatan och Lunnagatan i Torsås har inkommit till Kommunfullmäktige från 
Lotta Östlund, Torsås. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott belsutade 2009-06-09, § 240 att överlämna 
medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson och teknisk chef Tommie Sigvardsson har 
gjort ett besök på plats. Idag finns det en smal grusad stig mellan Torpgatan och 
Lunnagatan. 
 
Ledamot Lars Petersson föreslår att man gör en översyn för en totallösning med 
ett promenadstråk Torpgatan – Lunnagatan – kyrkan och tar upp det i kommande 
budgetprocess. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2009-08-18, § 90, att föreslå Kommunstyrelsen 
besluta enligt Lars Peterssons förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-10-21, § 113, att ställa sig bakom tekniska 
nämndens beslut och uppmana tekniska nämnden att ta med det i kommande 
budgetprocess. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att ta fram ett förslag med 

kostandsberäkning och eventuell etappindelning på promenadstråk från 
Torpgatan mot Lunnagatan, kyrkan och i Mariahemmets närområde och 
samtidigt kommunicera förslaget med förslagsställaren. 

--------- 
 
Exp till  
Kommunalteknik 
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§ 144 Dnr 09/TN0012 
Transsportsstyrelsens förslag till nya föreskrifter om färd med 
lång odelbar last samt föreskrifter om färd med bred odelbar last 
 
Ärendebeskrivning 
 

Trafikförordningen innehåller bestämmelser om bland annat största tillåtna bredd 
och längd för färd med fordon som framförs på väg som inte är enskild.  

Kommunerna och de statliga väghållningsmyndigheterna kan meddela undantag 
från dessa bestämmelser. Ett led i Transportstyrelsens förenklingsarbete är att 
meddela föreskrifter som innebär att den som utför transporter där bredden eller 
längden ryms inom de föreslagna föreskrifterna inte behöver söka undantag. 

Denna remiss gäller förslag till nya föreskrifter om färd med lång odelbar last och 
färd med bred odelbar last samt upphävande av Vägverkets föreskrifter om 
transport av bred odelbar last. Aktbilaga. 

 

Tekniska Nämndens beslut 
 
att  ingen erinran föreligger mot upprättat förslag. 
 
--------- 
 
Exp till  
Transportstyrelsen 
Kommunalteknik 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tekniska Nämnden                   2009-11-23 19 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
§  145 Dnr 09/TN0050 
Vindkraftsstrategi för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 

Torsås kommun och Karlskrona kommun har med hjälp av konsultföretaget WSP 
tagit fram ett gemensamt förslag till vindkraftstrategi.  
Syftet med ”Vindkraftsstrategi för Torsås kommun” är att utgöra policy och 
underlag för beslut vid framtida vindkraftsetableringar i kommunen. 
 
Synpunkter på Vindkraftsstrategin skall lämnas till Kommunstyrelsen skriftligen 
senast den 2 december 2009. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att  tekniska nämnden bör ges tillfälle att yttra sig i bygglovsprocessen vid 

byggnation av vindkraftverk för att säkerställa de enskilda vägarnas standard. 
 
--------- 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik 
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§ 146  
Informations- och anmälningsärenden 
 
Länsstyrelsen beslut 2009-10-20, Dnr 258-8880-09, Lokala trafikföreskrifter på 
väg E22 sträckan Blekinge länsgräns – Bröms i Torsås kommun. 
 
Länsstyrelsens beslut 2009-10-29, Dnr 258 9817-09, Lokala trafikföreskrifter om 
hastigheter på väg 130 och 570 i Söderåkra och beslut Dnr 258-9819-09, Lokala 
trafikföreskrifter om hastighet på väg 504 i Bergkvara. 
 
Avtal om markdisposition av ett område inom fastigheten Binnaretorp 1:41 
mellan Torsås kommun och Gullabo SK. 
 
Sammanträdestider 2010 för Kommunstyrelsens arbetsutskott, Personalutskottet, 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktiges protokoll 2009-10-21, § 112 angående Medborgarförslag – 
Förbjud genomfartstrafik på Bryggaregatan. 
 
Förslag till detaljplan Ny Kommunikationsled vid Södra Industriområdet i Torsås 
kommun. Teknisk chef Tommie Sigvardsson har lämnat yttrande att ingen erinran 
föreligger mot upprättat förslag. 
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§ 147 Dnr 09/TN0008 
Bostadsanpassningsbidrag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx har behov av en bostadsanpassning i sitt hem. På grund 
av att hon är färdigbehandlad och har skickats hem har behovet av en snabb 
anpassning av hemmet blivit akut. 
 
Upphandlingen av bostadsanpassningen har skett i egen regi av sökanden och 
inkomna anbud redovisas för Tekniska nämnden som beslutar om bidragets 
storlek till anpassningen. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att till ordföranden delegera beslutet om bidraget storlek. 
 
---------   
Exp till 
Xxxx xxxxxxxx 
Chister Franzén 
Anite Eriksson 
Kommunalteknik 
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 Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
§ 148 Dnr 10/TN0001 
Sammanträdestider 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 

Förslag till sammanträdestider har upprättats enligt följande: 
 
Januari 19 
Februari 16 
Mars 16 
April 20 
Maj 18 
Juni 15 
Juli ---- 
Augusti 17 
September 21 
Oktober 19 
November 16 
December 14 
 
Sammanträdet börjar kl.18.00 om inte annan bestäms. 
Plats: Nya kommunkontoret 
 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att  fastställ upprättat förslag till sammanträdesdagar. 
 
-------- 
Exp. till 
Kommunalteknik 
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§ 149 Dnr 09/TN0052 
Gång- och cykelväg, Valfridsbo 
 
Ärendebeskrivning 
 

Ordföranden påtalar att räcket på bron på gång- och cykelvägen genomValfridsbo 
är i dåligt skick och behöver rustas upp. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att  ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att handlägga ärendet. 
 
-------- 
Exp. till 
Kommunalteknik 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
§ 150 Dnr 09/TN0003 
Sammanträdestid december 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att hålla årets sista sammanträde 2009-12-15 kl. 16.00 och efter sammanträdet 

inbjudes ordinarie ledamöter, ersättare och tjänstemän till en måltid. 
 
 
--------- 
Exp. till 
Kommunalteknik 
 


