Sida

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

l

Sammanträdesdatum

2009-10-26
Kommunstyrelsens tekniska utskott
Plats och tid

Stadshuset, kl 13.15-16.30

Beslutande

Ledamöter

Tore Nolberger (M) ordförande
Lars Newman (Kd)
Pierre Ryden (S), §§ 43-46

Övriga deltagande

Annica Carter, utredningssekreterare, § 45
Calle Eliasson, samhällsutvecklingschef
Thomas Gustafsson, servicechef, § 45-47
Camilla Ehrenflod, stadsarkitekt, § 45
Per-Göran Ylander, projektledare, § 45

Utses att justera

Pierre Ryden (S)

Justeringens

Stadshuset 2009- ll-OS

plats och tid
Underskrifter
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Sammanträdesdatum

2009-10-26

Datum för
anslags uppsättande

2009- U-OS

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsens kansli

Underskrift

~,--

Annica Carter

Datum för
anslags nedtagande

2009-11-27
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Sammanträdesdatum

2009-10-26

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Tu § 43

2009-348

Detaljplan för kvarteret Kometen

Tekniska utskotttets beslut
Tekniska utskottet har inga anmärkningar på detaljplanen för kvarteret Kometen.
Föredragande: Calle Eliasson, samhällsutvecklingschef

Bakgrund
Hjo kommun avser att ändra detaljplan för kvarteret Kometen i Hjo stad. Planens
syfte är att tillgodose Hjo Energi AB: s behov av utrymmen för sin framtida utveckling.
Förslaget till detaljplan har varit ute på samråd under tiden 090818 till 090907.
Under samrådstiden har yttranden inkommit från Miljö- och bygglovnämnden i
Hjo, Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Räddningstjänsten Östra Skaraborg och Skanova.
Planförfattaren har i sin samrådsredogörelse redogjort för hur detaljplanen i relevanta delar har kompletterats utifrån inkomna yttranden.

Handling
Kungörelse för Kvarteret Kometen.

Delges
Samhällsutveckling plan/mät

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-10-26

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Tu § 44

2009-487

Brev angående önskat förvärv av ånglok i hamnen i Hjo
Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar att hembygdsföreningen på Bohus Malmön ges möjlighet att förvärva ångloket i Hjo hamn under förutsättning att Hjo kommun i utbyte får ett godtagbart ersättningslok. Bytet får inte medföra några merkostnader
för Hjo kommun.
Föredragande: Calle Eliasson, samhällsutvecklingschef
Bakgrund
Bohus-MaImöns hembygdsförening har skrivit till Hjo kommun och bett kommunen undersöka möjligheten för hembygdsföreningen att få köpa ångloket i Hjo
hamn.
Detta lok har tidigare varit i drift inom stenindustrin på Bohus-Malmön.
Hembygdsföreningen på Malmön bedriver verksamhet för att bevara kulturarvet
efter stenindustrin och på olika sätt sprida kunskap om denna.
Idag finns ångloket uppställt i Hjo hamn framför ett par vagnar som fungerar som
förrådsutrymme. Ångloket är ett populärt utflyktsmål för barnfamiljer och även
något av ett kännetecken för Hjo hamn.
Förvaltningen har sammanfattat ärendet och framfört sina synpunkter i en tjänsteskrivelse.
Handling
Samhällsutvecklingschefens skrivelse 0910 19.
Delges
Bohus Malmöns hembygdsförening

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

Tu § 45

Informationsärenden
Uppföljning av tekniska utskottets beslut 2008-08-24 § 34 angående renovering
av badhytter m.m - Redovisning av nuläget (2009-551).
Per-Göran Ylander, projektledare
Redovisning av synpunkter inom tekniska utskottets verksamhetsområde t.o.m.
2009-08-31 (2009-666)
Annica Carter, utredningssekreterare
Handling: Redovisning av inkomna synpunkter till tekniska utskottet t o m 200908-31
Samråd för kommunomfattande översiktsplan ÖP10, Hjo kommun, Västra Götalands län (2008-552)
Camilla Ehrenjlod, stadsarkitekt
Investeringsbudgeten 2009
Calle Eliasson, samhällsutvecklingschef
Indexuppräkning av hyrorna 2009
Thomas Gustafsson, service chef
Handling: Indexuppräkningar av hyror för 2009.
Ekonomisk nulägesinformation
Calle Eliasson, samhällsutvecklingschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-10-26
Kommunstyrelsens tekniska utskott

Tu § 46
Protokollsnoteri ng

Tekniska utskottet efterfrågar ekonomisk uppföljning till nästa sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdes datum

2009-10-26

Kommunstyrelsens tekniska utskott
Tu § 47

Besök i Fågelås skola i Gate samt nulägesinformation om till- och
ombyggnad av skolan
Sammanträdet avslutades med ett besök i Fågelås skola i Gate samt nulägesinformation från servicechefThomas Gustafsson om till- och ombyggnationen av skolan.

Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande

