MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-11-30

Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott

Plats och tid

Digitalt/Nissan kl. 08:00-09:00

Beslutande ledamöter

Malin Thydén-Kärrman (S) (ordförande), Bengt-Åke Torhall (L) (1:e vice
ordförande) (deltar digitalt), Martina Philip Carlsson (C) (2:e vice ordförande)
(digitalt digitalt)

Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande

Katarina Paulsson (samhällsbyggnadschef)
Philip Norrman (nämndsekreterare )
Siv Modée (Bygg- och miljöchef)
Emilia Gustafsson (Planarkitekt, deltar digitalt)
Lina Lindespång (Bygglovshandläggare, deltar digitalt )
Angelica Johansson (Bygglovshandläggare, deltar digitalt)

Utses att justera

Martina Philip Carlsson (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§91

Sekreterare

.................................................
Philip Norrman

Ordförande

................................................
Malin Thydén-Kärrman (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Martina Philip Carlsson (C)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
2021-11-30

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott

§91

Samförläggning och modernisering av gatubelysningsnätet i
Fröslida
(2021 SBN0227)
Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.
Beskrivning av ärendet
Eon planerar en översyn och modernisering av elnätet i Frösliga då man bland annat kommer
att gräva ner dagens luftledningar i marken. Kommunen har möjlighet att i samband med
Eon’s arbete byta ut stolparna som tillhör det kommunala belysningsnätet och samtidigt sätta
upp LED-armaturer. Dock finns det åtta belysningsstolpar som inte längre tjänar sitt syfte och
samhällsbyggnadskontoret föreslår därför att dessa avvecklas.
Belysningspunkterna som föreslås avvecklas är:
 Två stolpar längs med Stationsvägen – KN 408 och 409 – då det är långt från den
sammanhållna bebyggelsen till nästa bebodda fastighet.
 Två stolpar i Hägnet som står på privat mark inne i en trädgård – KN 602 och 611.
 Fyra stolpar – KN 621, 622, 623 och 32 – är placerade längs med en lokalgata som
fastighetsägaren har stängt av vid fastigheten Moshult 2:13.
Dialog har förts med de boende på plats om att överta belysningen men intresset var lågt då
det innebär att man själv får ansvara för och bekosta belysningen.
Handlingar i ärendet
 Samförläggning och modernisering av gatubelysning i Fröslida
 Kartbilaga Fröslida
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avveckla åtta belysningsstolpar enligt redovisning i
denna tjänsteskrivelse och bifogat kartunderlag.
Beslutet skickas till
Eon
Paragrafen är justerad
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