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Sammanträdesdatum

2013-05-15

§ 92
Godkännande av dagordning
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna dagordningen med tillägget att direkt efter punkten ”Godkännande
av dagordning” behandla ärendet om ”Närvarorätt för förtroendevald”.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-05-15

§ 93
Närvarorätt för förtroendevald
Tekniska nämnden beslutar
att Peter Brink (FP) får närvara vid dagens sammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-05-15

§ 94
Godkännande av föregående protokoll
Dnr TN 2013/0311
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 17 april 2013 samt
att lägga det till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-05-15

§ 95
Redovisning av förvaltningschefen
Sammanfattning
Förvaltningschef Göran Eriksson informerar bl.a. om:
Program för nämnden studieresa till Freiburg 19 – 22 maj
Kammarrätten ger inte överklagande av färdtjänstupphandlingen prövningsrätt
Spårvägsprojektet – Öppet möte 4 juni
Aktiviteter i samband med Eurovision Song Contest
Rekrytering av fastighetsutvecklare och två trafikvakter har genomförts
Kristallen
Mobil telefoni i Kristallen
Budgetberedningens förslag till EVP 2014-2016 med budget 2014
Årsberättelse 2012 till nämnden i juni
Revisionens granskning av intern kontroll
Uppdatering av kommunens intranät Inloggad
Portal för e-tjänster på hemsidan
Migrering av IT-systemen ännu inte klar
Skyttelbron över järnvägen
Sockerbruksområdet
Ringvägen - utbyggnad av gång- och cykelbanor något försenad
Vikingavägen
Bjerredsparken
Stadsparken
Presentation av Netbus på nämnden i juni
Linjedragning Galjevången m.m.
Trafikomläggning i östra delen av kommunen
739 färdigställda lägenheter under 2012
Utvärdering av remissvar pågår för MBP och GNP
Utredning om ökat bostadsbyggande i Lunds kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 96
Informationsärende - Kundundersökning Lunds färdtjänst
2013
Dnr TN 2013/0327
Sammanfattning
Kollektivtrafikchef Ronnie Kalén informerar om den kundundersökning som
genomförts bland brukare i Lunds färdtjänst under april 2013. Undersökningen
visar på antal samtal till beställningscentralen respektive kundtjänst samt
brukarnas upplevda servicenivå. Under april 2013 genomfördes 12 753
färdtjänstresor.
Kollektivtrafikchef Ronnie Kalén informerar även om reglerna för rätten till
färdtjänst.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll

7
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§ 97
Informationsärende - Avtal om väderskydd, toaletter och
lånecykelsystem
Dnr TN 2012/0603
Sammanfattning
Kollektivtrafikchef Ronnie Kalén informerar om det avtal som finns i dag mellan
Lunds kommun och företaget JC Decaux gällande väderskydd, toaletter och
reklamskyltar. Avtalet löper snart ut och Ronnie Kalén redogör för de
möjligheter som finns för ett nytt avtal gällande väderskydd, toaletter,
reklamskyltar och lånecykelsystem.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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Sammanträdesdatum
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§ 98
Tillköp av regional busstrafik för trafikåret 2013-12-15 och
ett år framåt
Dnr TN 2013/0332
Sammanfattning
Skånetrafiken efterfrågar besked angående den trafik som kommunerna köper till
för en högre trafikstandard.
Förvaltningen föreslår att trafikutbudet i den regionala busstrafiken ska vara
oförändrat under trafikåret 2013-12-15 och ett år framåt, dock med den
skillnaden att linje 161 ska inordnas i Skånetrafikens generella trafikansvar.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-04-25
Skrivelse från Skånetrafiken, daterad 2013-04-12
Bilaga, Karta över Närtrafiken
Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att uppmana Skånetrafiken att göra en ny översyn av basutbudets andel på linje
161 med hänvisning till det stora antalet resenärer samt
att kommunens tillköp av närtrafik och regional trafik i övrigt ska bibehållas
oförändrad under trafikåret 2013-12-15 och ett år framåt.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Skånetrafiken

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 99
Cykelstrategi 2013-2017 - För att fler ska cykla mer
Dnr TN 2013/0358
Sammanfattning
Genom Cykelstrategi 2013-2017 – För att fler ska cykla mer, tas ett brett grepp
om cykelfrågorna. Syftet är att ge förutsättningar för ett ökat cyklande, att
integrera cykelplaneringen i övrig planering samt att införa ett arbetssätt för att
nå ständiga förbättringar. Strategin har sju fokusområden med tillhörande
aktiviteter och åtgärder.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-04-30
Bilaga 1. Cykelstrategi 2013-2017 – För att fler ska cykla mer (Remissversion)
Bilaga 2. Remissinstanser
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Lena Fällström (S) och
Anders Jarfjord (V) yrkar att:
- god infrastruktur för cykling är den överlägset viktigaste faktorn för att öka
cyklingen. Därför bör två av de sju föreslagna fokusområdena överordnas de
andra fem: Utveckling av dagens infrastruktur och Drift och underhåll av
cykelsystemet,
- Kriterier för vad som bör uppfyllas för en snabbcykelväg har tagits fram på
uppdrag av Trafikverket: minst 2,5 m brett, separerat från gående (av
säkerhetsskäl), så få stopp som möjligt - ”grön våg”, jämnt underlag, prioriterat
vid underhåll och snöröjning, gent (inga onödiga omvägar) och logisk och tydlig
skyltning som anger mål och avstånd dit,
- eftersom vind är en av de mest hindrande faktorerna för cykling mellan orter i
Skåne, bör en läplantering planeras mellan Dalby och Lund – den sträcka där det
finns störst potential för att byta delar av bilpendlingen mot cykelpendling,
- vad gäller mål utöver att öka cyklingen borde ett annat mål vara att minska
antalet kroppsskador som uppstår till följd av brister i den cykelinfrastruktur
kommunen har ansvar för,
- samt att i övrigt bifalla förvaltningens förslag.
Ronny Johannessen (M) med instämmande av Börje Hansson (C), Mio Fric
(KD), Oskar Krantz (FP), Roland Bondesson (M) och Christer Wallström (FP)
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ajournering 18.50 – 19.20
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) m.fl. yrkande mot sitt eget m.fl. yrkande och finner sitt eget
yrkande vara bifallet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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Sammanträdesdatum

2013-05-15

Omröstning begärs och genomförs.
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Teresa Hankala Janiec
(S), Margareta Kristensson (S) och Anders Jarfjord (V)) för bifall till Karin
Svensson Smiths (MP) m.fl. yrkande
6 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Roland Bondesson
(M), Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för bifall till
Ronny Johannessens (M) m.fl. yrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att sända ut Cykelstrategi 2013-2017 – För att fler ska cykla, på remiss.
Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll

11

Sammanträdesdatum

2013-05-15

§ 100
Cykelvägsplan för Lund
Dnr TN 2012/0318
Sammanfattning
Naturskyddsföreningen i Lund har översänt en Cykelvägsplan för Lund.
Föreningens medlemmar har gjort en stor inventering av cykelvägnätet och
föreslår en stor mängd av förbättringar.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-04-30
Bilaga, Cykelvägsplan för Lund från Lunds Naturskyddsförening,
daterad 2012-05-23
Yrkanden
Margareta Kristensson (S) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP)
yrkar att förvaltningen i det fortsatta arbetet med att förbättra cykelsystemet gör
en bättre genomgång av ”Lila Leden västerut” så att framkomlighet till
Trollebergsvägen kan utformas på ett bra och säkert sätt - utan genomfart i
bostadsområdet där boende och barn vistas samt i övrigt bifall till förvaltningens
skrivelse.
Börje Hansson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Börje Hanssons (C)
yrkande och finner det vara bifallet.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Margareta
Kristenssons (S) m.fl. tilläggsyrkande och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Teresa Hankala Janiec
(S), Margareta Kristensson (S) och Anders Jarfjord (V)) för bifall till Margareta
Kristenssons (S) m.fl. yrkande
6 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Roland Bondesson
(M), Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för bifall till
Börje Hanssons (C) yrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens tjänsteskrivelsen som sitt svar.
Reservationer
Margareta Kristensson (S) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Lunds Naturskyddsförening

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 101
Policy för parkering på gatumark i Lunds kommun
Dnr TN 2011/0353
Sammanfattning
En policy för parkering på gatumark i Lunds kommun har arbetats fram och
remitterats till ett antal intressenter. Efter genomgång av inkomna yttranden
föreslås förändring i policyn om angöring vid nybyggda förskolor,
tidsbegränsning av parkering för rörelsehindrade med tillstånd,
nyttoparkeringstillstånd samt parkeringsledssystem.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-04-22
Tekniska nämndens beslut 2011-12-07 § 250
Bilaga 1. Sammanställning av inkomna yttrande med kommentarer
Bilaga 2. Policy för parkering på gatumark i Lunds kommun
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag men med
tillägget att den antagna parkeringspolicyn kompletteras med:
- en bedömning av hur utrymmet för bilparkering kommer att påverkas av en
omställning till klimatanpassad och öppen dagvattenhantering,
- en plan för successiv minskning av antalet gatuparkeringsplatser i centrum,
- en plan för att så många arbetsplatsparkeringar i Lunds tätort som möjligt är
avgiftsbelagda.
Ronny Johannessen (M) med instämmande av Börje Hansson (C) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och
finner det vara bifallet.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) tilläggsyrkande och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
2 röster (Karin Svensson Smith (MP) och Anders Jarfjord (V)) för bifall till
Karin Svensson Smiths (MP) tilläggsyrkande.
6 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Roland Bondesson
(M), Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för avslag på
Karin Svensson Smiths (MP) tilläggsyrkande.
Lena Fällström (S), Margareta Kristensson (S) och Teresa Hankala Janiec (S)
avstår från att rösta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden beslutar
att anta Policy för parkering på gatumark i Lunds kommun.
Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) inkommer med skriftlig reservation, se bilaga.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 102
Parkeringsregler på Kornvägen i Södra Sandby
Dnr TN 2012/0598
Sammanfattning
En skrivelse om parkeringsregler på Kornvägen i Södra Sandby har inkommit till
tekniska förvaltningen. I dag gäller de allmänna trafikreglerna om parkering (24timmarsregeln) på Kornvägen. Önskemål om att samma regler som gäller på
Sofielundsområdet även ska införas på Kornvägen framförs i skrivelsen. Inom
Sofielundsområdet tillåts tre månaders parkering för husvagnar och sju dagar för
fordon.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-04-29
Bilaga, Inkomna skrivelser om parkering på Kornvägen i Södra Sandby
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt svar.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Xxxx Xxxx

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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Sammanträdesprotokoll
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§ 103
Tomträttsavtal och överenskommelse med Fastighets AB
ML4 rörande MaxIV och fastigheten Östra Torn 27:12,
Lund
Dnr TN 2013/0361
Sammanfattning
Lunds Universitet avser att förhyra alla lokaler som ska härbärgera
forskningsanläggningen Max IV av det nybildade fastighetsbolaget ML4. ML4
ägs för närvarande av Wihlborgs och PEAB. En förutsättning för hyresavtalet är
att ML4 behärskar den tomtmark som kommunen låtit avstycka i enlighet med
gällande detaljplan. Kommunen har tidigt meddelat att rådigheten över marken
kan erbjudas genom en tomträtt. Tomträttsavtal med sidoöverenskommelse har
nu upprättats.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-05-08
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-29
Förslag till Tomträttsavtal och vidhängande Överenskommelse
Avsiktsförklaring mellan Lunds Universitet och Lunds kommun 2009
Detaljplan för Östra Torn 27:12
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Ronny Johannessen (M), Mio Fric
(KD), Börje Hansson (C), Oskar Krantz (FP), Roland Bondesson (M) och
Christer Wallström (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka föreliggande tomträttsavtal och vidhängande överenskommelse med
Fastighets AB ML4 rörande forskningsanläggningen Max IV och fastigheten
Östra Torn 27:12 i Lund.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 104
Exploateringsavtal rörande Banken 1 med JYMA
Fastigheter i Dalby AB
Dnr TN 2013/0347
Sammanfattning
JYMA Fastigheter i Dalby AB äger fastigheten Banken 1 i centrala Dalby och
avser att bygga ut befintliga butiksbyggnader med lokaler och bostäder. De
planerar även att flytta infarten till den norra parkeringen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-04-24
Förslag till exploateringsavtal med JYMA Fastigheter i Dalby AB
Detaljplan för del av Banken 1 i Dalby, Lunds kommun, samråds/granskningshandling 2013-02-25
Yrkanden
Börje Hansson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Börje Hanssons (C)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreliggande förslag till exploateringsavtal mellan JYMA
Fastigheter i Dalby AB och Lunds kommun.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
JYMA Fastigheter i Dalby AB

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 105
Exploateringsavtal rörande kv. Snickaren
Dnr TN 2013/0183
Sammanfattning
Ett förslag till exploateringsavtal har upprättats med LKF i syfte att förtäta
kvarteret Snickaren genom att uppföra två nya bostadshus och en förskola.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-04-24
Förslag till Exploateringsavtal
Detaljplan för Snickaren 2 och 3 m.fl. i Lund, Lunds kommun,
utställningshandling 2012-08-08
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreliggande förslag till exploateringsavtal mellan LKF och Lunds
kommun rörande förtätning av kv. Snickaren, innebärande bland annat en
överlåtelse av del av fastigheten Väster 7:1 med en köpeskilling om 1 705 000
kronor samt kostnader för flytt av ledning och gatukostnadsersättning på totalt
926 026 kronor
att bekosta upprustning av Patrik Rosengrens park till en kostnad av 300 000
kronor, genom åtgärder som röjning som finansieras genom exploateringsprojekt
kv. Snickaren, verksamhet 2950, projekt 4182.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Lunds kommuns fastighets AB

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 106
Försäljning av 4000 kvm verksamhetsmark i Veberöd
Dnr TN 2013/0341
Sammanfattning
Försäljning av 4000 kvm av del av fastigheten Backsvalan 2 i Veberöd till
Molltan AB, 556003-2046. Molltan AB avser att bygga ett industrihotell.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2013-04-23
Kartbilaga
Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna försäljning av ca 4000 kvm av del av Backsvalan 2 i Veberöd till
Molltan AB, 556003-2046, för en köpeskilling av 150 kr/kvm och i övrigt på
angivna villkor.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Molltan AB

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 107
Delegationsbeslut för anmälan 2013-05-15
Dnr TN 2013/0067
Sammanfattning
Delegationsbesluten till tekniska nämnden sammanträde 15 maj 2013 anmäls.
Tekniska nämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 108
Anmälningar till tekniska nämnden 2013-05-15
Dnr TN 2013/0068
Följande handlingar anmäls till tekniska nämndens sammanträde 15 maj 2013:
Byggnadsnämnden, dnr. 08/283
§ 74 Detaljplan för del av Stora Råby 33:15 m.fl. (Södra Råbylund II) i Lund.
Godkännande
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 09/337
Fastställande av slutliga villkor för täktverksamhet på fastigheterna Hällestad
27:29 och 35:2 i Lunds kommun
Regeringen/Näringsdepartementet, dnr. 10/389
Överklagande av Trafikverkets beslut den 17 april 2012 om fastställelse av
arbetsplan för anläggning av gång- och cykelväg m.m. längs väg 928/930
(Vallkärravägen) inom Lunds kommun, Skåne län
Byggnadsnämnden, dnr. 12/171
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för Östra Odarslöv 13:5 m.fl. (ESS) i
Lund, Lunds kommun
Kommunkontoret, dnr. 12/222
Hållbar kunskapsstad Lund NE – Lägesrapport 2012
Byggnadsnämnden, dnr. 12/357
§ 67 Detaljplan för spårväg Clemenstorget-Bredgatan i Lund. Samråd
Byggnadsnämnden, dnr. 12/358
§ 68 Detaljplan för spårväg Getingevägen-Tornavägen i Lund. Samråd
Byggnadsnämnden, dnr. 12/359
§ 69 Detaljplan för spårväg Tornavägen-Motorvägen E22 i Lund. Samråd
Byggnadsnämnden, dnr. 12/370
§ 72 Detaljplan för spårväg Odarslövsvägen-spårvägsdepån i Lund. Samråd
Byggnadsnämnden, dnr. 13/371
§ 71 Detaljplan för spårväg norr om Solbjersvägen-Odarslövsvägen i Lund.
Samråd
Byggnadsnämnden, dnr. 12/372
§ 70 Detaljplan för spårväg motorvägen E22-norr om Solbjersvägen i Lund.
Samråd

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2013-05-15

Länsstyrelsen Skåne, dnr. 12/608
Beslut om bidrag för lokala naturvårdsprojekt
Kommunstyrelsen, dnr. 12/616
§ 107 Utvärdering av nämndernas interna kontrollarbete 2012 samt
handlingsplaner för 2013, Lunds kommun
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 13/39
Arkeologisk utredning, steg 2 inför utbyggnad av Science Village Scandinavia,
fastigheten Östra Torn 27:13, Lunds kommun
Kävlingeåns vattenråd, dnr. 13/53
Styrelseprotokoll 2013-03-13
Arbetsutskottet för Vattenvårdsprogram Kävlingeån Kävlingeåns vattenråd, dnr.
13/53 Protokoll 2013-03-13
Kommunala handikapprådet, dnr. 13/63
Protokoll 2013-04-09
Kommunstyrelsen, dnr. 13/84
§ 109 Begäran om tilläggsanslag för Valborgsfirandet i Stadsparken i Lund 2013
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 13/153
Statlig kontroll av beviljade kommunala strandskyddsdispenser
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 13/153
Beslut – Samråd enligt 12 kap 6 § om verksamhet inom Natura 2000-områden
samt dispens respektive tillstånd för insamling av vallhumledrottningar inom
naturreservaten Dalköpinge ängar och Foteviksområdet
Kultur- och fritidsnämnden, dnr. 13/156
§ 50 Redovisning av förslag gällande placeringar av en skateboardanläggning i
Lund
Byggnadsnämnden, dnr. 13/200
§ 81 Emma Berginger (MP) samt Petter Forkstam (MP) motion ”Bygg mer
bostäder – utnyttja tomma p-platser och överblivna ytor”
Kommunala Studentrådet, dnr. 13/212
Protokoll 2013-04-09
Stadsbyggnadskontoret, dnr. 13/279
Mottagningskvitto – Detaljplan för Aspeholm 13 i Genarp, Lunds kommun
(Häckebergavägen)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-05-15

Länsstyrelsen Skåne, dnr. 13/353
Beslut om arkeologisk förundersökning inom fastigheten Svanelyckan 2,
fornlämning nr 73 i Lunds stad, Lunds kommun
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 13/357
Beslut – Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken för att genomföra
underhållsröjning i regionnätet längs med befintlig 130 kV kraftledning på
sträckan Sege-Veberöd-Tomelilla i Burlövs, Staffanstorps, Svedalas, Lunds,
Sjöbos och Tomelillas kommuner
Kommunkontoret/Allergikommittén i Lunds kommun, dnr. 13/371
Angående heltäckande mattor i offentliga lokaler
Regeringen/Näringsdepartementet, dnr. 13/372
Uppdrag avseende samverkan mot alkohol och droger i trafiken
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden, uppdaterad
2013-05-07
Pågående arbeten v. 15 - 16
Pågående arbeten v. 17 - 18

Justerare

Utdragsbestyrkande
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