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Plats och tid

Tekniska förvaltningen

Ordförande

Tomas Avenborg (m)

Vice ordförande

Kerstin Lindbom (fp)

2:e vice ordförande

Mikael Thunberg (s)

kl. 16.00 – kl. 18.45

kl 16.10 – kl. 18.45, §§ 43 - 46

Lena Fällström Törnered (s)
Ersättare

Jan O Carlsson (m)

tjänstgör för J.H (c)

Mio Fric (kd)
Birger Emanuelsson (mp)

Övriga

tjänstgör för M.T (s) §§ 39 - 42

Göran Eriksson, förvaltningschef
Håkan Lockby, gatuchef
Lars Jacobsson, stadsträdgårdsmästare
Lars Brobeck, parkintendent
Emilie Björling, projektsekreterare
Per Blomberg, utvecklingssamordnare
Gert Faxler, trafikintendent / nämndens sekreterare

Justerare:

Lena Fällström Törnered (s)

Paragrafer:

§§ 39 - 46

Plats och tid
för justering:

Tekniska förvaltningen, tisdagen den 17 juni 2008

Underskrifter:

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

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

Justerare

………………………………………........
Lena Fällström Törnered
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§ AU 39
Protokollsjustering
Lena Fällström Törnered (s) med Mio Fric (kd) som ersättare utses att jämte ordföranden
justera dagens protokoll.
Justeringen skall äga rum den 17 juni 2008.

……………

§ AU 40
Dagordning
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna dagordningen.
……………

§ AU 41
Protokoll
Protokollet från Tekniska nämndens arbetsutskott sammanträde 2008-05-07
anmäls, godkänns och läggs till handlingarna.

……………
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§ AU 42

Träddonation/trädsponsring
Dnr 08/234/33

Sammanfattning
Lunds kommun har i GNP 2008-2010 (antagen 2007-08-30) angett att former för
trädsponsring/träddonationer skall utvecklas och genomföras i ett projekt under åren
2008-2009. Park- och naturkontoret presenterar här ett förslag hur uppdraget skall
genomföras. Under hösten 2008 avser kontoret att gå ut med erbjudande till
privatpersoner och företag för två olika sponsringstyper, dels grupper av träd på specifika
platser där donatorn får vara med vid planteringen av sitt specifika träd, dels en generell
fond för plantering av träd för bindning av klimatpåverkande gaser. De två typerna av
sponsring/donation upprepas under 2009 för att sedan utvärderas.

Beslutsunderlag
Förslag till projektplan daterad 2008-05-12.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2008-05-14.

Tekniska förvaltningens arbetsutskott beslutar
att godkänna förvaltningens förslag förslag till projektplan samt
att ge förvaltningens Park- och naturkontor i uppdrag att genomföra
trädsponsringsprojektet enligt redovisat förslag.

Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

……………
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§ AU 43

INFORMATION
Större ärenden till Tekniska nämndens sammanträde den 11 juni 2008
Förvaltningschefen Göran Eriksson informerar.
…..

Våtmarksprojekt
Projektsekreteraren Emilie Björling informerar om bildande av vattenråd, miljömål
nationella och lokala samt om vattenvårdsprojekten i Kävlingeån, Sege å och Höje å mm
som Lunds kommun deltar i.
Projekten syftar bland annat till att minska näringsläckaget till vattendragen, öka den
biologiska mångfalden, samt öka tillgängligheten i odlingslandskapet. Detta sker genom
restaurering och nyanläggning av våtmarker och dammar mm.
…..

Banverket –Trädfri zon utmed järnvägar
Stadsträdgårdsmästaren Lars Jacobsson och parkintendenten Lars Brobeck informerar
om Banverkets plan för ”Trädsäkra järnvägar”, ett projekt som omfattar 400 mil järnväg.
Projektet innebär att träd inom 20 meter från järnvägsspår skall fällas för att vid storm inte
riskera att falla över spåren.
Banverket, Lantmäterimyndigheten och Lunds kommun (Park- och naturkontoret)
kommer efter semestern på nytt att diskutera en fastighetsreglering för servitut avseende
rätt att trädsäkra stambanans Lundasträckning.
Park- och naturkontoret hoppas få komplettera förslaget till servitutet, med en avtalsdel
om samråd beträffande avverkning inom Lunds kommun.
…..

Markaffärer – Linebäck och Hällbodal
Förvaltningschefen Göran Eriksson informerar.
Ärendet kommer att behandlas senare av Tekniska nämnden.
…..
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AU 44

INFORMATION
Valborgsfirandet i Stadsparken
Dnr 08/222/33
Stadsträdgårdsmästaren Lars Jacobsson och parkintendenten Lars Brobeck informera.
om årets aktiviteter och skadegörelse i Stadsparken till följd av årets Valborgsfirande och
om uppföljningsmötet den 8 maj 2008.
Efter informationen diskuteras olika förslag till åtgärder och förbättringar inför 2009 års
Valborgsfirande.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att anordna ett möte i augusti, med Tekniska nämndens
presidium och företrädare för Polismyndigheten, Kultur- och fritidsförvaltningen,
Mejeriet, Kuratorskollegiet och Akademiska föreningen om åtgärder inför 2009 års
Valborgsfirande.

Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

……………
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§ AU 45

Programförslag för Trafikantveckan 2008
Dnr 08/230/51

Sammanfattning
Lund har deltagit i det sameuropeiska arrangemanget I staden utan min bil sedan år 2000
och i Trafikantveckan (European mobility week) åren 2002-2004. Målet för
arrangemangen är att uppmuntra beteende som gynnar hållbar utveckling, ger mindre
utsläpp samt att öka insikten hos invånarna om de effekter som deras val av transportsätt
har på miljön.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2008-05-19

Tekniska förvaltningens arbetsutskott beslutar på grund av oenighet
att hänskjuta ärendet till Tekniska nämndens sammanträde onsdagen den 11 juni 2008.

Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

…………..
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§ AU 46

Frågor
Lena Fällström Törnered önskar information om läget beträffande det sk ”Surhålet”
invid Sankt Hans Backar.
Ordföranden meddelar att en information kommer att delges nämnden så snart
Renhållningsverket har erhållit allt utredningsmaterial.

……………

