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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
§1

Dnr. A 2009-000003

Gudesjö 3:4, yttrande till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
angående överklagat beslut
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar,
att

vi motsätter oss vad som yrkas i målet och vidhåller tidigare beslut
i ärendet.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Miljö- och Byggnadsnämnden (nuvarande Samhällsbyggnadsnämnden/SBN)
beslutade 2011-08-24 § 184, efter votering, att enligt 10 kap 17 § plan- och
bygglagen (PBL) förelägga fastighetsägarna till Ranstad 3:4, 3:7-9 och Gudesjö 3:4 att, i enlighet med gällande detaljplan nr 131 för området, senast
2012-05-01 ha ändrat sina utfarter så att de ansluter mot Gransångarevägen
resp. Lokevägen i stället för mot Ranstadvägen.
Beslutet överklagades till Länsstyrelsen, som i beslut 2011-12-05 (dnr 4035600-11, 403-6365-11) avslog överklagandena.
Länsstyrelsens beslut har överklagats till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, som 2012-01-25 förelägger SBN att yttra sig i ärendet. I svaret,
som ska vara skriftligt och Mark- och miljödomstolen tillhanda senast 201202-15, ska framgå om nämnden medger eller motsätter sig vad som yrkas i
målet.

Beslutet skickas till: Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Att.
Anne Svartling-Almqvist, Box 81, 351 03 VÄXJÖ. (Mål nr P 4950-11, 4:3)
Yttrandet skall vara Mark- och miljödomstolen tillhanda senast 2012-02-15.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
§2

Dnr. 2011-001569

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar,
att

avslå ansökan om bidrag för ombyggnad av badrum samt breddning
av dörrar.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Inkommen ansökan om bostadsanpassning gäller följande:
- bidrag borttagning av badkar, ersättas med duschrum.
- breddning av dörr till badrum, sovrum och kök.
Sökanden lider av gångsvårigheter.
Sökanden kommer inte in i badrummet med rullstol eller rullator p.g.a. smal
dörr till nämnda utrymmen.
Vid besiktning framkom att badrummet lider av eftersatt underhåll med glipor
i väggmaterial och lappad golvmatta.
Efter besiktning har sökanden låtit renovera badrummet samt bytt de dörrar
som var för smala.
Motivering av beslutet
6§ Bostadsanpassningsbidrag lämnas för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som skall anpassas.
Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall
vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade.
Bidrag lämnas dock inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av
väsentligen andra orsaker än behovet av anpassningen.
Besiktning av utrymmet för ansökt åtgärd påvisade eftersatt underhåll och att
ett stort renoveringsbehov funnits långt tidigare än ansökan om anpassningen
tillkom.
Där behov av breddning av dörr förekom, har sökanden åtgärdat bristen utan
kontakt med BAB-handläggaren. Bidrag kommer inte att betalas ut i efterskott.
Bidrag kan inte beviljas för anpassning av bostaden med hänvisning till
6§ Lagen om bostadsanpassningsbidrag.
Upplysningar
Beslutet delges sökanden med uppgift om hur man överklagar.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§3

Dnr. 2011-000949

Ändring av vägnamn inom Stora Rör (Högsrums församling)
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar,
att

ändra namnet på Kolonivägen (Strandstigen) till Stora Rörsvägen,
så att nuvarande sträckning av Stora Rörsvägen förlängs från hamnen
i Stora Rör fram till kommungränsen, vägkorsningen/Strandstigen.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
I skrivelse som tidigare inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen ansöktes
om namnändring av Kolonivägen, som löper genom både Mörbylånga och
Borgholms kommuner. För några år sedan bytte den del av vägen som går
genom Mörbylånga kommun namn till Strandstigen. Detta bl.a. för att Kolonivägen även finns i centralorten Färjestaden vilket ofta föranledde förväxlingar
för ex-vis taxi och färdtjänst. Boende utefter Kolonivägen i Stora Rör, Borgholms kommun, önskade byta namn så att hela vägen får heta Strandstigen.
Samtliga berörda har skriftligen godkänt förslaget till namnändringen.
Samhällsbyggnadsnämndens Arbetsutskott (SBNAu) beslutade 2011-11-14
§ 44 att Kolonivägen skulle byta namn till Strandstigen. När man sedan skulle
nummersätta Strandstigen uppstod problem då Mörbylånga kommun börjat
numreringen i Stora Rör med nummer 1 och vidare söderut, men första delen
av vägen utgår från Stora Rör i vår kommun, som då följaktligen även borde
börja med nummer 1. Mörbylånga kommun vill inte ändra sin nummersättning, och att ändra till namnet Strandstigen skulle därför medföra en konstig,
förvirrande numrering och svårt att hitta rätt.
Efter samråd med berörda längs Kolonivägen, som ändå vill ha en namnändring, har man istället enats om ett nytt förslag som innebär att Stora
Rörsvägen, som idag utgår från 136:an och sträcker sig ner till hamnen i
Stora Rör, förlängs så att den ersätter Kolonivägen och fortsätter ända fram
till vägkorsningen/Mörbylånga kommungräns, där Strandstigen tar vid.
I belägenhetsadresserna till ex-vis Stora Rörsvägen och Kolonivägen (i Borgholms kommun) är postorten Färjestaden, vilket ytterligare motiverar en ändring till Stora Rörsvägen då det direkt framgår var på Öland vägen finns.
Kopia av beslutet inkl karta och uppgift om ny adress översänds till
samtliga berörda fastighetsägare.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

