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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
Plats och tid

Stadshuset i Borgholm, kl 09.30-12.00

Beslutande

Jan Ena, ordförande
Mats Karlsson
Birger Palm

Övriga närvarande

Göran Borgo, förvaltningschef
Leo. Eriksson, stadsarkitekt
Kerstin Jerkstrom, sekreterare
Ulf Grandin, byggnadsinspektör
Veronica Apell, miljoinspektor
§6

(M)
(C)
(S)

Gerd & Ulf Karlsson, Sjövik

§6

Utses att justera

Birger Palm

Justeringens
plats och tid

Stadshuset, onsdag 27 februari, kl 08.30
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
§ 3

Dnr. 2013-000143

Västra Malmqatan byter namn till Västra Malmen
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar,
att

ändra namnet Västra Malmgatan till Västra Malmen, Runstens
församling (BILAGA).

Redogörelse för ärendet
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 1998-05-05 § 49 att
godkänna namnet Västra Malmgatan i Runstens församling.
Till förvaltningen har nu inkommit önskemål om namnbyte då namnet/
adressen förväxlas med Västra Malmgatan som även finns i Langrälla (Norra
Möckleby) i Mörbylånga kommun. Detta har fått till följd att post kommit fel
ibland, och ett namnbyte är självfallet bra för att förenkla för alla att snabbt
kunna hitta till rätt adressplats (ex-vis vid utryckning).
Idag finns det fem fastigheter med adress utefter Västra Malmgatan som blir
berörda av namnändringen, samma nummer kan dock behållas i den nya
adressen.

§4
Bil vid nämndens besiktninqsresor, information
Den 9-sitsiga Renaulten kommer fr.o.m. 1 mars inte längre att finnas kvar
inom kommunen. Detta innebär att vid nämndens besiktningsresor måste
antingen två bilar användas, alternativt att max 4-5 personer åker med på
resan, eller att vi i framtiden får hyra en större bil/buss för dessa tillfällen.

§5
Kallelsen & ärenden till nästa nämnd den 27 februari
Kallelsen med ärenden till nästa nämnd, bl.a. årsberättelse 2012 och budget
2013, gicks igenom.

Utdragsbestyrkande
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§6

Dnr. S 2012-000329

Skedstad xx och Kläppinoe vv. besök ana ansökan om bygglov,
tomtavstvckningar m.m.
En ansökan om bygglov på fastigheten Skedstad xx (Sjövik) har inkommit
till samhällsbyggnadsnämnden. Avsikten är att riva befintlig lada och på
samma plats uppföra en ny byggnad för caféverksamhet.
Sökanden vill även avstycka ett par tomter på fastigheten Kläppinge yy.
Vid dagens möte diskuterades projekten och bl.a. hur man kan gå vidare
för att VA-frågan ska kunna lösas.

Justerandes sign
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