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Nils-Ake Mårheden (m) 
Kurt Hedman (s), ljänstgörande ersättare för Ulla Kjellen (s) 
Solveig Kalliomäki (s) 
Jan Barrefors (s) 
Christian Gaemi (mp) 
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Ann-Christine Gudmundsson (m) 
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HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-05-10 
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§ 39 
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§ 43 

§ 44 

§ 45 

§ 46 

§ 47 

§ 48 

§49 

§50 

§51 

Fastställelse av föredragningslista 

Redovisning av delegeringsärenden 

Redovisning av anmälningsärenden 

Delårsuppföljning per 30 april 2005 

Detaljplan för Bålsta 1:224 och 1:614- antagande 

Detaljplan för Väppeby 7:218, Dalängen- antagande 

Detaljplan för Asenområdet- antagande 

Detaljplaneprogram för Krägga Herrgård 

Kommunal kretsloppscentral 

Vedeldning - Astma och allergiföreningen i Håbo 

Namnförslag- Ullevi skog 

Namnförslag - Viby äng 

Medborgarförslag , synpunkter och förslag gällande Västerskogs 
industriområde, Bålsta tätort Förslagsställare: Frank H Rossbach m fL 

VA-verksamhetsområde för Krägga Herrgård 

Hus vid Tjärnsbacken 

staket runt skolgårdar i H åbo kommun 

Strandpark runt Aransborg 

Ullevivägen -·ändring av naturmark tilllokalgata 

Taxa för brandskyddskontroll 

Andrad skyltning inom Bålsta tätort 

Omläggning av gång- och cykelväg vid slottsskolan i skokloster 

Information från miljö- och teknikförvaltningen samt räddningstjänsten 

Utdragsbestyrkande 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-05-1 o 

MTN § 30 D nr MT N 2005/13-301 

Fastställelse av föredragningslista 

Sammanfattning 
Räddningschefen föreslår följande tillägg till föredragningslistan: 
- Taxa för brandskyddskontroll - § 48 

Solveig Kalliomäki (s) föreslår följande tillägg till föredragningslistan: 
- Ändrad skyltning inom Bålsta tätort - §49 

Nils-Ake Mårheden (m) föreslår följande tillägg till föredragningslistan: 
-·Omläggning av gång- och cykelväg vid Slottsskolan i Skokloster- §50 

Förvaltningschefen föreslår följande tillägg till föredragningslistan: 
- Information från miljö- och teknikförvaltningen och räddningstjänsten- §51 

Beslut 
1 Föredragningslistan godkänns 

Utdragsbestyrkande 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-05-10 

MTN § 31 Dnr MTN 2005/14-301 

Redovisning av delegeringsärenden 

Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän enligt en av 
nämnden antagen delegationsordning. Dess beslut skall redovisas till miljö- och 
tekniknämnden 

Beslutsunderlag 
·· Föredragningslista, daterad 2005-04-28, ärende 4 
- Delegationsförteckning- bostadsanpassning för perioden 2005-03-07-2005-04-29 

Beslut 
1 Redovisningen godkänns .. 

~~--.7,·~,----------------------~~~~~---------------
Justeracg__. /' \ Utdragsbestyrkande (/} / +( . 
~ 0v~ 

·~ 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-05-10 

MTN § 32 Dm MTN 2005/15-301 

Redovisning av anmälningsärenden 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2005-04-28, ärende 5 
- Sammanställning av arimälningsärenden, daterad 2005-04-28 

Beslut 
1. Redovisningen godkänns. 

Utdragsbestyrkande 



HÅBO KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 33 

Delårsuppföljning per 30 april 2005 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2005C05-10 

Dnr MTN 2005/67-040 

Redogörelse för miljö- och teknikförva/tningens, räddningstjänstens och VA-verkets 
ekonomiska utfall för perioden 2005-01-01-2005-04-30 avseende drift- och 
investeringsbudgeten. 

Miljö- och teknikförvaltningen redovisar ett prognosliserat underskott i driftbudgeten 
på- 2 400 tkr. Förslag till åtgärder samt konsekvenser för· att balansera budgetramen 
för 2005 redovisas i nämndens junisammantr·äde 
Förvaltningen redovisar förslag till omdisponering av investeringsbudgeten. Projekt 
1105, ny ventilation i förskolan Nybygget senareläggs till 2006/2007.. Medel 
omdisponeras till förskolan Rungården, som tidigareläggs p.g.a. läckage .. Projekt 1114, 
ombyggnad av kök i Gransäterskolan, senareläggs till 2006/2007 Medel omdisponeras 
till Futurums kök enligt överenskommelse med bildningsförvaltningen utifrån 
arbetsmiljöverkets rapport 

Beslutsunderlag 
-· Föredragningslista, daterad 2005-04-29, ärende 6 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2005-04-29 
- Delårsuppföljning per 30 april 2005, daterad 2005-04-30 
- Sammanställning, delårsuppföljning investeringsbudget, daterad 2005-05-02 
- Sammanställning, delårsuppföljning driftbudget, daterad 2005-05-02 
- Kommenterar till avvikelse, driftbudgeten daterad 2005-04-30 

Beslut 
1 Redovisningen godkänns 

2. Medel i investeringsbudgeten, projekt 1105, omdisponeras från förskolan 
Nybygget till förskolan Rungården. 

3 Medel i investerings budgeten, projekt 1114, omdisponeras från Gransäterskolan 
till Futurum 

Beslutsexpediering 
Ekonomiavdelningen 
Ekonomen 

Justerare 
/"-- ' 

/ / 
~~ 

.\;:l·\ 'l J 
Utdragsbestyrkande 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-05-1 o 

MTN §34 Dnr MTN 2004/212-214 

Detaljplan för Bålsta 1 :224 m fL - antagande 

Sammanfattning 
Planförslaget är· utställt för granskning under tiden fr o m 9 april t o m 2 maj 

Planområdet är beläget i Bålsta Centrum, omedelbart nordväst om stockholmsvägen 
och omedelbart sydost om järnvägen, inom fastigheten mellan Källvägen och 
livsmedelsbutiken LidL Idag är planområdet delvis bebyggt med småhusbebyggelse för 
ungdomsverksamhet och ett mindre antal ekonomibyggnader. 

Syftet med planen är att möjliggöra bebyggelse för boende. Flerbostadshus med ca 60 
lägenheter avses att byggas av Håbo Hus AB och upplåtas som kooperativa 
hyresrätter 

För att Bålsta stationssamhälle ska ha möjlighet att utvecklas inom tätorten bör det 
finnas möjlighet att pröva avsteg från bullernorm med 55 dBA i fasad genom att 
tillämpa begreppet "tyst sida". 

Från arbetsutskottet föreligger två förslag: 

Alternativ l 
1 Godkänna detaljplanen och miljökonsekvensbeskrivningen. 

2. Överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 29§ 
plan-· och bygglagen. 

3 överlämna miljökonsekvensbeskrivningen till kommunfullmäktige för 
godkännande enligt 6 kap 16 § miljö balken. 

Alternativ Il 
1.. Nils-Ake Mårheden (m) föreslår att uppdra till förvaltningen att utreda ärendet 

vidare vad det gäller placeringen 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2005-04-28, ärende 7 
- Förslag till detaljplan för Bålsta 1:224 m fl upprättat .i november 2004, rev. 2005-03-30 
- Planbeskrivning, upprättad i november 2004, rev. 2005-05-1 O 
- Genomförandebeskrivning, upprättad i november 2004 
- Samrådsredogörelse med underliggande yttranden, daterad 2005-03-30 
- Utlåtande med underliggande yttranden, daterad 2005-05-1 O 
- Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2004-09-1 O, rev 2005-04-07 
- Skrivelse från Moderata samlingspartiet och Kristdemokraterna i Håbo, 

daterad 2005-05-09 

Forts 

Justerare, .. :;::: ~\ 

/ ~ /:-. .--· 

----------

Utdragsbestyrkande 



Forts från föregående sida 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på alternativ Il om återremiss av ärendet Ja-röst för att 
ta beslut i ärendet idag och nej-röst för att följa alternativ Il. 

Omröstning begärs Nämnden godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för att ta beslut i ärendet idag. 
Nej-röst för att följa alternativ Il 

Omröstningsresultat 
Med 6 ja-röster för att ta beslut i ärendet idag och 3 nej-röster för att återremittera 
är·endet beslutar nämnden att ta beslut i ärendet idag 

Ledamotttjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från 
att rösta 

Sven-Eric Svensson (misam) x 
Sven-Ake Eriksson (s) x 
Solveio- Kalliomäki (Sl x 
Jan Barrefors (Sl x 
Christian Ghaemi (mp) x 
Nils-Ake Mårheden (m) x 
Mali Lellep (m) x 
Kiell Wassholm (kd) x 
Kurt Hedman (s) x 
Summa 6 3 

Yrkanden 
Nils-Ake Mårheden (m) yrkar avslag på alternativ l till förmån för eget förslag enligt 
bilagd skrivelse 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandet. Ja-röst för att följa arbetsutskottets förslag 
enligt alternativ l och nej-röst för att följa Nils-Ake Mårhedens (m) förslag enligt bilagd 
skrivelse 

Omröstning begärs Nämnden godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för att följa arbetsutskottets förslag enligt alternativ l 
Nej-röst för att följa Nils-Ake Mårhedens (m) förslag enligt bilagd skrivelse 

Omröstningsresultat 
Med 6 ja-röster för· att följa arbetsutskottets förslag och 3 nej-röster för att följa Nils-Ake 
Mårhedens (m) förslag enligt bilagd skrivelse beslutar nämnden i enlighet med 
arbetsutskottets förslag 

Forts 

Justerare _ ~-- ---- -, 
f?- / 
~/-

Utdragsbestyrkande 



Forts från föregående sida 

Ledamotftjänstgörande ersättare Ja.-röst l Nej-röst l Avstår från 
att rösta 

Sven-Eric Svensson (misam) x l 
Sven-Ake Eriksson (s) x 
Solveig Kalliomäki (s) x 
Jan Barrefors (s) x 
Christian Ghaemi (mp) x 
Nils-Ake Mårheden (m) x 
Mati Lellep (m) x 
Kjell Wassholm (kd) x 
Kurt Hedman (s) x 
Summa 6 3 

Forts 
Forts från föregående sida 

Reservation 
Nils-Ake Mårheden (m), Mati Lellep (m) och Kjell Wassholm (kd) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande enligt bilagd skrivelse 

Beslut 
1 Godkänna detaljplanen och miljökonsekvensbeskrivningen 

2 Överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 29§ 
plan- och bygglagen .. 

3. Överlämna miljökonsekvensbeskrivningen till kommunfullmäktige för 
godkännande enligt 6 kap 16 § miljöbalken. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Bygg- och miljöavdelningen 

\/ \ 
V\ \. \ . ,_.·~v 

Utdragsbestyrkande 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-05-1 o 

MTN § 35 D nr MTN 2003/57-214 

Detaljplan förVäppeby 7:218, Dalängen-antagande 

Sammanfattning 
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 23 februar·i 2005 t o m 
23mars 2005 

Huvudsyftet med detaljplanen är att tillgodose hela eller delar av kommunens behov av 
platser för demensboende fram till 2012. Syftet är i övrigt att bebyggelsen ska kunna 
kompletteras med andra ändamål. Detaljplanen har givits en mycket flexibel utformning 
med möjlighet att bygga bostäder, skolor (sporthall), daghem och fritidshem utan 
närmare precisering. Detta för att ha en ber·edskap inför framtiden då andra behov kan 
uppstå. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2005-04-28, ärende 8 
-Förslag till detaljplan för Väppeby 7:218, Dal ängen, upprättat i december 2004, 

reviderat i februari 2005 
- Utlåtande för detaljplanen samt underliggande yttranden, daterat 2005-04-·15 
· Utlåtande för miljökonsekvensbeskrivning samt under·liggande yttranden, 

daterat 2005-04-15 
-· Plan beskrivning, upprättad i december 2004, rev februari 2005 
- Genomförandebeskrivning, upprättad i december 2004, rev februari 2005 
- Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2004-12-14 

Beslut 
1. Godkänna detaljplanen och miljökonsekvensbeskrivningen. 

2. Överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 29 § 
plan- och bygglagen. 

3. Överlämna miljökonsekvensbeskrivningen till kommunfullmäktige för 
godkännande enligt 6 kap 16 § miljöbalken 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Bygg- och miljöavdelningen 

JusterarF--=::··-
/ . 
~ 

Utdragsbestyrkande 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOL L 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-05-1 o 

MTN § 36 Dnr MTN 2003/88-214 

Detaljplan för Asenområdet-antagande 

Sammanfattning 
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden fr o m 13 mars 2005 t o m 13 
april 2005. Planförslaget har funnits tillgängligt i kommunhuset och på biblioteket 

Syftet är att se över byggnadsrätten och minska andelen punktprickad mark (mark med 
byggförbud) och ändra planbestämmelserna så att fastigheterna kan utnyttjas för 
helårsboende på ett mera tidsenligt och lämpligt sätt Samtidigt görs befintlig 
bebyggelse planenlig 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2005-04-28, ärende 9 
- Förslag till detaljplan för Asenområdet upprättat i april 2004, reviderat i mars 2005 
- Planbeskrivning, upprättad i april 2004, rev mars 2005 
- Genomförandebeskrivning, upprättad i april 2004, rev mars 2005 
- Utlåtande med underliggande yttranden, daterat 2005-04-28 
- Samrådsr:edogörelse med underliggande yttranden, daterad 2005-03-07 

Beslut 
1 . Godkänna detaljplanen i enlighet med utlåtandet 

2 Överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 29 § 
plan- och bygglagen 

3. Uppdra till förvaltningen att ansökan hos länsstyrelsen om återinförande av 
strandskydd enligt 7 kap 15 § miljöbalken 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Bygg- och miljöavdelningen 

~- \ 

-X-'i \\ 
~_,..-~ 

Utdragsbestyrkande 



HABO KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §37 

Detaljplaneprogram för Krägga Herrgård 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOlL 
Sammanträdesdatum 

2005-05-10 

D nr MTN 2005/52-214 

Krägga Herrgård har fått en ny fastighetsägare under 2004 som studerat 
förutsättningar för att utveckla området i den riktning som tidigare arbetats fram i 
detaljplaner för området Inriktningen och nivån på önskad exploatering har dock ökats 
och till denna förfrågan om detaljplan finns en idestudie om hur hela området skulle 
kunna omvandlas. Det finns ett flertal frågor att lösa i detta planprogram där en av det 
viktigaste är konflikten mellan önskad exploatering och det rådande strandskyddet. 
Den redovisade miljön ger· i många delar ett mycket positivt intryck men några kan 
redan nu anses svåra att genomföra 

Beslutsunderlag 
- Föredmgningslista, daterad 2005-05-02, ärende 10 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2005-04-15 
-·Ansökan, daterad 2005-03-13 

Beslut 
1 . Uppdra till förvaltningen att i samverkan med fastighetsägaren upprätta 

detaljplaneprogram på dennes bekostnad 

Beslutsexpediering 
Sökande 
Bygg- och miljöavdelningen 

Utdragsbestyrkande 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-05-1 o 

MTN §38 Dnr MTN 2005/53-456 

Kommunal kretsloppscentral 

Sammanfattning 
Miljöteknik har genomfört en förstudie av en ny kretsloppscentral. Kretsloppscentralen 
som används av kommuninvånarna idag ägs av Ragn-Sells AB. Ragn-Sells AB driver 
kretsloppscentralen på kommunens uppdrag, vilket de har· fått genom den senaste 
upphandlingen av renhållningsentreprenad .. För att öka konkurrensen vid kommande 
upphandling av renhällningsentreprenad bör kommunen anlägga en egen 
kretsloppscentral Då äger kommunen anläggningen men kan upplåta till 
renhållningsentreprenören att driva den 

En annan anledning till att Miljöteknik tittat på möjligheterna att anlägga en 
kommunägd kretsloppscentral är att besökarantalet på den nuvarande centralen har 
ökat med 50% de senaste 4 åren och avfallsmängderna har ökat med över 60% sedan 
renhållningsentreprenadens start 2000 .. 

H åbo kommun bör arbeta för en bättre miljö genom att ge förutsättningar för en bättre 
sortering och genom att ge bättre möjlighet till att styra avfallsflödena Detta skulle vara 
möjligt om kommunen ägde en egen kretsloppscentra l, anpassad efter dagens och 
framtidens avfallsmängder och besökarantal. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2005-05-02, ärende 11 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2005-04-11 
-Förstudie- kommunägd kretsloppscentral, daterad 2005-04-11 

Beslut 
1 . Uppdra till förvaltningen att anlägga en kommunal kretsloppscentral på 

fastigheten Bålsta 2:61. 

2 Nämnden avser att prioritera en gång- och cykelväg längs Kraftleden 

Beslutsexpediering 
Bo-Göran Svensson, Förvaltningschef 
Arne Andersson, Gatuchef 
Fredrik Nestor, Exploateringsingenjör 
Veronica B!ees, Miljöingenjör 

Justerare~---.. 
./,_ .. -~._ 

,/ ___) 
~--------

Utdragsbestyrkande 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-05-10 

MTN § 39 Dm MTN 2004/262-440 

Vedeldning - Astma och allergiföreningen i Hå bo- svar på skrivelse 

Sammanfattning 
En skrivelse har inkommit till miljö-· och teknikförvaltningen från Astma och 
allergiföreningen Skr'ivelsen framför den oro och besvär astmatiker· och allergiker 
känner inför röken från kommunens kaminer·, vedpannor och andra eldstäder. Ett 
förslag till svar har tagits fram på förvaltningen 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2005-04-28, ärende 12 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2005-04-15 
- Skrivelse från Astma och allergiföreningen, daterad 2004-09-19 
- Förslag till svar från förvaltningen, daterat 2005·-04-15 

Beslut 
1 . Godkänna förvaltningens svar till Astma och allergiföreningen. 

Beslutsexpediering 
Astma och allergiföreningen 
Bygg- och miljöavdelningen 

Utdragsbestyrkande 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-05-1 o 

MTN § 40 Dnr MTN 2005/55-246 

Namnförslag ··· Ullevi skog 

Sammanfattning 
Ullevi skog föreslås som områdesnamn för den tilltänkta bostadsbyggnationen 
skogsområdet ligger i anslutning till Södra Ullevi och norr om Bålsta järnvägsstation 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2005-04-28, ärende 13 
-Tjänsteskrivelse, daterad 2005-04-12 
-· Minnesanteckningar från namngruppen, daterat 200ft 12-20 

Beslut 
1 Godkänna det föreslagna områdesnamnet ULLEVI SKOG 

Beslutsexpediering 
Bålsta postkontor 
Lokala skattekontoret 
Vårdcentralen 
Polismyndigheten i Uppsala län 
Graninge Nät AB 
T elia Skanova NWI 
Närpolisen i Håbo 
Ambulansenheten 
Kommunstyrelsen 
Bildningsförvaltningen 
Bygg- och miljöavdelningen 
Gatuavdelningen 
VA-avdelningen 
Namngruppen 

~· . 
• _., . 'r 
•• c t>. \ ' 

'-V'../ 

Utdragsbestyrkande 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-05-10 

MTN § 41 Dnr MTN 2005/56-246 

Namnförslag - Vi by äng 

Sammanfattning 
Viby äng förslås som områdesnamn för den tilltänkta bostadsbyggnationen Området 
ligger mellan Vibyspåret, Lastbergsvägen och Kalmarnäs 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2005-04-28, ärende 14 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2005-04-12 
- Minnesanteckningar från namngruppen, daterade 2004-12-20 

Beslut 
1 Godkänna det föreslagna områdesnamnet VI BY ÄNG 

Beslutsexpediering 
Bålsta postkontor 
Lokala skattekontoret 
Vårdcentra len 
Polismyndigheten i Uppsala län 
Graninge Nät AB 
T elia Skanova NWI 
Närpolisen i Håbo 
Ambulansenheten 
Kommunstyrelsen 
Bildningsförvaltningen 
Bygg- och miljöavdelningen 
Gatuavdelningen 
VA-avdelningen 
Namngruppen 

Justerar.e<:-
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Utdragsbestyrkande 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-05-1 o 

MTN §42 D nr MTN 2005/50-301 

Medborgarförslag ·-· synpun(s:ter och förslag gällande Västerskogs 
industriområde, Bålsta tätort 
Förslagsställare: Frank H Rossbach m fl. 

Sammanfattning 
Förslaget grundas på en skrivelse från Frank H Rossbach där bland annat namnbyte 
för området föreslås. "Industriområdet döps om till Västerskogs företagspar k, ett 
område som på de ytor finns kvar hyser lager och småskalig industri, så som det var 
före Benders gav tillträde 2000. På så sätt kan de omkringliggande bostadsområdena 
känna en samhörighet med ett område som befolkas av företag 

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2005-02-28 § 14 remitteras förslaget till! miljö- och 
tekniknämnden för beredning .. 

l skrivelsen väcks även frågan om den planerade markanvändningen för 
Björnängsområdet 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2005-04-28, ärende 15 
-Tjänsteskrivelse, daterad 2005-03-30 
- Skrivelse från Frank H Rossbach m fl., daterad 2004-03-14 
- Beslutfrån Kommunfullmäktige, 2005-02-28, § 14 

Beslut 
1 . Namnbyte av Västerskogs industriområde till Västerskogs företagspark 

2. Hanvisa frågan angående Björnängsområdets planerade markanvandning till 
kommande bearbetning av Fördjupad översiktplan över Bålsta tätort 

3. Godkänna förvaltningens svar på medborgarförslaget och föreslå 
kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Frank H Rossbach 
Fredrik Nestor, exploateringsingenjör 

Utdragsbestyrkande 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-05-10 

MTN §43 Dnr MTN 2005/60-303 

VA-verksamhetsområde för Krägga Herrgård 

Sammanfattning 
Enligt lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar (SFS 2002:833) ska 
kommunens verksamhetsområde vara fastställt till sina gränser. Förslag på nytt 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Krägga Herrgård mm har tagits fram 
enligt revidering daterad 2005-04-15 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2005-04-28, ärende 16 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2005-04-15 
-Reviderat kartunderlag, daterat 2005-04-15 

Beslut 
1. Föreslå kommunfullmäktige att anta VA-verksamhetsomr·åde för Krägga Herrgård 

enligt förslag 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
VA-avdelningen 

Justerare_...---s:-··- """"'_ 
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Utdragsbestyrkande 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-05-10 

MTN §44 D nr MTN 2005/54-241 

Hus vid Tjärnsbacken 

Sammanfattning 
Huset vid Tjärnsbacken har varit uthyrd till en privatperson i mer än 20 år. Byggnaden 
har ej bedömts värd att bevara Huset är ca 70-80 år gammalt i enkelt träpanel med 
bitvis isolering och eluppvärmt Inga underhållsåtgärder har skett under de senaste 20-
30 åren. Förvaltningen föreslår att byggnaden rivs och att ge uppdrag att utreda 
möjligheten att bygga bostäder i området 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2005-04-28, ärende 17 
-Tjänsteskrivelse, daterad 2005-04-12 
- Kartunderlag 

Beslut 
1 . Uppdra till förvaltningen att riva huset vid Tjärnsbacken. 

2.. Uppdra till förvaltningen att utreda möjligheten till byggnation av bostäder vid 
Tjärnsbacken 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-05-10 

MTN §45 D nr MTN 2005/64-337 

staket runt skolgårdar i H åbo kommun 

Sammanfattning 
En skrivelse från miljöpartiet har inkommit till förvaltningen. Skrivelsen tar upp 
situationen där de yngsta barnen kommer från en väldigt säker dagismiljö till en inte så 
säker skolmiljö och hur man genom att sätta upp staket kan göra deras utevistelse på 
skolan säkrare 

Beslutsunderfag 
- Föredragningslista, daterad 2005-04-29, ärende 18 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2005-05-02 
- Skrivelse från Miljöpartiet, daterad 2005 04-25 

Beslut 
1 Uppdra till förvaltningen att utreda ärendet 

Beslutsexpediering 
Sökande 
Gatuvavdelningen 

Utdragsbestyrkande 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-05-1 o 

MTN §46 D nr MTN 2005/65-825 

Strandpark runt Arensborg 

Sammanfattning 
Miljö- och teknikförvaltningen har träffat H åbo Båtsällskap om förslaget att ianspråkta 
del av hamnområdet för iordningställande av strandpark för allmänheten Miljö- och 
teknikförvaltningen har presenterat ett förslag om en gränsdragningslinje mellan 
kommunen och del av båtklubbens uppläggningsområde Ianspråktagandet av mark 
ska ske etappvis. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2005-04-28, ärende 19 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2005-05-02 
- Kartutdrag 
- Skrivelse från Moderata samlingspartiet och Kristdemokraterna, daterad 2005-05-08 

Yrkande 
Nils-Ake Mårheden (m) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till förmån för eget 
förslag enligt bilagd skrivelse 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandet Ja-röst för att följa arbetsutskottets förslag .. 
Nej-röst för att följa Nils-Ake Mårhedens (m) förslag enligt bilagd skrivelse. 

Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för att följa arbetsutskottets förslag. 
Nej-röst för att följa Nils-Ake Mårhedens (m) förslag enligt bilagd skrivelse 

Omröstningsresultat 
Med 5 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 3 nej--röster för Nils-Ake Mårhedens (m) 
förslag enligt bilagd skrivelse, beslutar nämnden i enlighet med arbetsutskottets 
förslag En person avstod från att rösta 

Ledamot l tjänstgörande ersättare 
Sven-Eric Svensson (misam) 
Sven-Ake Eriksson (s) 
Solveig Kalliomäki (s) 
Jan Barrefors (s) 
Christian Ghaemi (mp) 
Nils-Ake Mårheden (m) 
Mali Lellep (m) 
Kjell Wassholm (kd) 
Kurt Hedman (s) 

l Summa 

F· orts 

[ 

y' r\ 
/\__ ~'-) 

Ja-röst 
x 
x 
x 
x 

x 
5 

Nej-röst Avstår från att rösta 

x 
x 
x 
x 

3 1 

Utdragsbestyrkande 



Forts från föregående sida 

Reservation 
Nils-Ake Mårheden (m), Mati Le ile p (m) och Kjell Wassholm (kd) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Nils-Ake Mårhedens (m) förslag enligt bilagd skrivelse 

Beslut 
1 . Uppdra till förvaltningen att i samråd med H åbo Båtsällskap flytta staket och ta i 

anspråk etapp 1 av det föreslagna området 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

/' \' \-l , ,,;, l 

r\_ '·v 
Utdragsbestyrkande 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-05-1 o 

MTN § 47 Dnr MTN 2005/66-214 

Ullevivägen - ändring av naturmark till lokalgata 

Sammanfattning 
Den detaljplan som nu har vunnit laga kraft har syftet att möjliggöra en öppning av 
Ullevivägen genom att at bort del av den i tidigare detaljplan markerade naturmarken 
som delar Ullevivägen vid fastigheten Bålsta 1:614, och ersätta den med markeringen 
lokalgata och därigenom skapa bättre trafikmässiga förutsättningar att köra till och från 
Ullevivägen för boende på båda sidor av befintlig trafikbom 

Beslutsunderlag 
-· Föredragningslista, daterad 2005-04-29, ärende 20 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2005-05-02 
- Delårsuppföljning per 3ö april 2005, daterad 2005-05-02 

Beslut 
1 Uppdra till förvaltningen att genom omdisponering av medel för projekt 1301, 

(trafiksäkerhetshöjande åtgärder, kommunvägar) samt projekt 1315, (vägde! 
samt GC-väg från Abergs Museum med anslutning till Centr·umleden), genomföra 
ändringen i etapper enligt regeringsrättens beslut 

Beslutsexpediering 
Gatuavdelningen 

Justerar;,~·;;::::· 

t~~-
Utdragsbestyrkande 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-05-10 

MTN §48 Dnr MTN 2005/38-171 

Taxa för brandskyddskontroll 

Sammanfattning 
Enligt 3 kap 4 §i lagen om skydd mot olyckor (2003:778) skall kommunen ansvara för 
att en rengöring (sotning) utförs av de objekt som enligt samma lag är föremål för 
rengöring (sotning). 

skorstensfejarmästaren utför sotning enligt av statens Räddningsverk fastställda frister 
enligt SRVFS 2003:11 . Kommunen har tidigare beslutat att avgiften skall indexökas 
efter beslut i miljö- och tekniknämnden 

Index fastställs efter överläggningar mellan Svenska Kommunförbundet och Sveriges 
skorstensfejarmästares Riksförbund enligt bilaga. Index för 2005 är 2,68% 

Angivna belopp är exklusive moms. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2005-05-1 O 
- Cirkulär 2005:30 

Beslut 
1 . Fastställa sotningstaxan att gälla från 2005-05-01 enligt bilaga 

Beslutsexpediering 
Räddningstjänsten 

Utdragsbestyrkande 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-05-10 

MTN §49 Dnr MTN 2005/69-512 

Ändrad skyltning inom Bålsta tätort 

Sammanfattning 
Solveig Kalliomäki (s) föreslår att man i stället för 50-skyltar inom Bålsta tätort skulle 
använda sig av den nya tätortsskylten För· att göra det skulle man få ändra lokala 
trafikföreskrifterna Tillståndsnämnden är den instans som bestämmer om 
hastighetsbegränsningar 

Beslut 
1 Uppdra till förvaltningen att utreda ärendet 

Beslutsexpediering 
Gatuavdelningen 

Justerar~ __ _/···. 
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~ 
Utdragsbestyrkande 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPR010KOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-05-1 o 

MTN §50 Dm MTN 2005/70-312 

Omläggning av gång- och cykelväg vid slottsskolan i Skokloster 

Sammanfattning 
Gång- och cykelvägen förbi Slottsskolan gjordes då verksamheten på skolan ännu inte 
utvidgats med paviljonger närmast Slottsskogsleden .. Flera paviljonger har därefter 
uppförts bortanför gång- och cykelvägen, vilket har fått till följd att den går rakt igenom 
skolområdet Detta är inte lämpligt då det förekommer en hel del cykel- och 
mopedtrafik som äventyrar barnens säkerhet inom skolområdet 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från Moderata samlingspartiet, daterad 2005-05-1 O 

Beslut 
1.. Uppdra till förvaltningen att presentera ett förslag på förbättring av gång- och 

cykelvägen förbi Slottsskolan på nästa nämndssammanträde, 2005-06-14 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 
Gatuavdelningen 

Justerare- ·--... 
.~::---.. '\ 
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Utdragsbestyrkande 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROlOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-05-1 o 

MTN §51 D nr MTN 2005/16-301 

Information från miljö-· och teknikförvaltningen samt räddningstjänsten 

Sammanfattning 
-· Byggnation av förskolan i Skörby har påbörjats. Den beräknas bli klar i oktober 

Förskolan Vikingen har under byggnationen valt att flytta sin verksamhet till 
Knarr backen för att inte bli störda 

- Projektering för äldreboendet pågår. Socialförvaltningen vill senarelägga starten för 
att kunna hålla sig inom driftramen och för att det i dagsläget inte finns något direkt 
behov Färdigställande beräknas till slutet av januari 2007 

- Handlingar för allvädersbanor håller på att sammanställas och byggnationen 
ber·äknas påbörjas under sommaren 2005 

- Rondellen i Kalmarleden har blivit upphandlad En entreprenör har överklagat beslutet 
och det har gått till Länsrätten och Kammarrätten 

- Förvaltningen kommer att avverka popplarna vid simhallen Detta för att lindarna som 
finns intill skall kunna få mer utrymme 

- Projektering av rehab bassängen pågår Handlingar kommer att gå ut under 
sommaren. 

-Särskolan vid Gröna Dalen är under projektering Planändring erfordras. 

- Kommunen har ansvar för nedlagda deponier Länsstyrelsen håller på med 
inventering av nedlagda deponier i länet och har projektanställt en person. Den 
personen kommer att inventera kommunens deponier här under ca 1 månad 

- "Pub-hus" tomten har fått en ny ägare som planerar för ca 38 lägenheter 

-Ägaren till marken vid Kalmarsandsgropen har planer på att bygga 5-6 hus i upp till 5 
våningar. Intresse kan finnas för att utöka denna bebyggelse. Denna byggnation 
kräver planändring och kan då komma upp till nämnden för beslut om uppdrag .. 

-· Förvaltningen är involverad i arbete med tjänstegarantier tillsammans med Knivsta 
och Vaxholms kommuner 

- Radiolänken mellan räddnings~änsten i H åbo och Enköping är i drift sedan ett par 
månader tillbaka. 

- Brandmännen ska få utbildning i pedagogik Eftersom brandmännen informerar om 
sin verksamhet är det viktigt att de får en pedagogisk utbildning 

Forts 

Utdragsbestyrkande 



Forts från föregående sida 

- Räddningstjänsten har tagit kontakt med Hå bo hälsan och dess läkare för att få 
delegation på att heltidsbrandmännen får använda defibrillator vid utryckningar på 
IVPA (i väntan på ambulans) larm Läkarna ser positivt på det och det fungerar bra i 
andra kommuner 

Beslut 
1 Redovisningen godkänns. 

Utdragsbestyrkande 
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