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Plats och tid

Tekniska förvaltningen

Ordförande

Tomas Avenborg (m)

Vice ordförande

Kerstin Lindbom (fp)

2:e v. ordförande

Mikael Thunberg (s)

kl. 16.00 – kl. 18.00

Jörgen Hansson (c)
Lena Fällström Törnered (s)

Ersättare

Jan O Carlsson (m)
Mio Fric (kd)

Övriga:

Håkan Lockby, gatuchef, tf förvaltningschef
Ronnie Kalén, kollektivtrafikchef
Gert Faxler, trafikintendent / nämndens sekreterare

Justerare:

Mikael Thunberg (s)

Paragrafer:

§§ 19 - 26

Plats och tid
för justering:

Tekniska förvaltningen, onsdagen den 15 april 2008

Underskrifter:

Sekreterare ……………………………………………..
Gert Faxler

Ordförande …………………………………………….
Tomas Avenborg

Justerare

………………………………………........
Mikael Thunberg
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§ AU 19
Protokollsjustering
Mikael Thunberg (s) med Kerstin Lindbom (fp) som ersättare utses att jämte ordföranden
justera dagens protokoll.
Justeringen skall äga rum den 15 april 2008.

……………

§ AU 20
Dagordning
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna dagordningen.
……………

§ AU 21
Protokoll
Protokollet från Tekniska nämndens arbetsutskott sammanträde 2008-03-05
anmäls, godkänns och läggs till handlingarna.

……………
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§ AU 22

INFORMATION
Ändrad körväg för Skåne Expressen 6
Kollektivtrafikchefen Ronnie Kalén informerar.
Enligt Skånetrafiken:
Från och med den 17 mars 2008 kör SkåneExpressen 6 en ny körväg. Detta innebär att de
turer som körs mellan Dalby busstation och Dalby Gulsippan blir beställningstrafik som
körs av taxi.
Tidtabellen till och med den 13 juni 2008 är måndag – fredag:
Från Dalby busstation 7.55, 12.25, 17.30
Från Dalby Gulsippan 6.52, 11.22, 16.52.
Ingen helgtrafik och turerna måste förbeställas minst en timme före avgång.
Trafiken mellan Dalby busstation och Dalby Gulsippan är tidsbegränsad och upphör den
12 juni 2009.
Orsak till ändrad körväg är enligt Skånetrafiken att slippa korsningsproblematiken
väg 11 – Knivsåsen.

Tekniska nämndens arbetsutskott uttalar
att Skånetrafiken även efter 2009 bör betala tilläggstrafiken till och från Dalby Gulsippan
samt att ge förvaltningen i uppdrag att diskutera ärendet med Skånetrafiken.
…

Asfaltering av Hardebergaspåret
Dnr 07/231/31
Gatuchefen Håkan Lockby informerar om fördelar och nackdelar med så kallad ljus asfalt,
bland annat att kostnaden för ljus asfalt blir dubbelt så hög som för vanlig asfalt.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att Hardebergaspåret skall beläggas med vanlig asfalt med så ljus sten som möjligt.

…
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I va-ledningens spår – Ny cykelväg mellan Veberöd – Hemmestorp ?
Gatuchefen Håkan Lockby informerar om Sjöbo kommuns önskemål om ett gemensamt
projekt att anlägga en ny gång- och väg mellan Veberöd och Hemmestorp.
Gång- och cykelvägen föreslås att byggas i samma linjesträckning som den nya
va-ledningen mellan Veberöd-Hemmestorp.

Tekniska nämndens arbetsutskott uttalar
att Lunds kommun inte har budgeterat några medel för en ny gång- och cykelväg
mellan Veberöd och Hemmestorp
samt att ge förvaltningen i uppdrag att diskutera projektet med Sjöbo kommun.

...

Clear Channel Sverige AB - Förslag till reklamplatser i Lund
Dnr 07/512/05
Gatuchefen Håkan Lockby och kollektivtrafikchefen Ronnie Kalén informerar om Clear
Channels önskemål att placera 20 stycken dubbelsidiga fristående reklamvitriner i Lunds
tätort samt om företagets motprestation.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna

…

Informationspunkterna expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kontorscheferna för åtgärd

……………
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§ AU 23

Överklagande av beslut om parkering på Skånevägen m fl
gator i Lund
Dnr 07/216/52

Sammanfattning
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade vid sitt möte 2008-01-30 att gällande
parkeringsreglering bibehålls på Skånevägen med flera gator. Besvär över beslutet har
inkommit och Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämndens arbetsutskott att
vidhålla sitt beslut samt översända ärendet till Länsstyrelsen för prövning.
Besvären har inkommit i rätt tid.

Beslutsunderlag
Inkommet besvär.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2008-03-07.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att vidhålla sitt beslut i ärendet om parkering på Skånevägen m fl gator
samt att ärendet översänds till Länsstyrelsen för prövning
Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Länsstyrelsen i Skåne län

……………
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§ AU 24

Köpekontrakt för JM, Skanska, Peab, LB-Hus och Krebo
rörande fastigheter på Östra Torn 4, Lunds kommun
Dnr 06/636/26

Sammanfattning
Att försälja anvisade markområde inom utbyggnadsområde Östra Torn 4 till JM, Skanska,
Peab, LB-Hus och Krebo för uppförande av grupphusbebyggelse och studentbostäder för
en sammanlagd köpeskilling om 64 056 000 kr.

Beslutsunderlag
Detaljplanen, lagakraftvunnen 2008-01-11.
MBP 2007-2009.
Tekniska nämndens beslut TN § 76 daterat 2007-03-21.
Tekniska nämndens beslut TN § 209 daterat 2007-10-17.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2008-03-19.
Köpekontrakt.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna och underteckna upprättade och undertecknade köpekontrakt med JM,
Skanska, Peab, LB-Hus och Krebo.
Beslutet expedieras till:
Akten
JM, Skanska, Peab
LB-Hus
Krebo
Förvaltningschefen

……………
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§ AU 25

Ansökan om fiskevårdsbidrag i projektet Lärande natur II
Dnr 05/68/43

Sammanfattning
Projektet Lärande natur II drivs på Tekniska förvaltningens park- och naturkontor 20052008, med statligt bidrag för naturvårdsåtgärder i kommunal regi. Projektet är
koncentrerat till fyra olika natur- och kulturmiljöer i kommunen varav Nöbbelövs mosse
utgör ett sådant område.
Fiskeriverket delar varje år ut bidrag till fiskevårdande åtgärder. Länsstyrelsen i varje län
administrerar och fördelar fiskevårdsbidraget inom det egna länet
Avsikten är att söka extra bidrag för fiskevårdande åtgärder i Vallkärrabäcken hos
Länsstyrelsen i Skåne län med 56 000 kr exkl. moms eller motsvarande 70 % av
kostnaderna.
Motfinansiering från Lunds kommun sker inom ramen för projektet Lärande natur II med
24 000 kr eller motsvarande 30 % av kostnaderna. Total budget för åtgärderna är 80 000
kr exkl. moms.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltninens tjänsteskrivelse daterad 2008 03 12 jämte bilagorna Förslag till
fiskevårdande åtgärder i Vallkärrabäcken och Ansökan om fiskevårdsbidrag.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till ansökan hos Länsstyrelsen i Skåne län aveende
bidrag för fiskevårdande åtgärder i Vallkärrabäcken.
Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

……………
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§ AU 26

Frågor
Inget diskuteras.

................

