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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
Plats och tid

Stadshuset i Borgholm, kl 13.00-15.30

Beslutande

Jan Erici, ordförande
Mats Karlsson
Birger Palm

Övriga närvarande

Göran Borgö, förvaltningschef
Leo. Eriksson, stadsarkitekt
Kerstin Jerkström, sekreterare
Ulf Grandin, byggnadsinspektör
Heléne Werthwein, miljöinspektör
Veronica Apell, miljöinspektör
Charlott Johansson, alkoholhandläggare

Utses att justera

Birger Palm

Justeringens
plats och tid

Stadshuset, måndag 15 april kl 11.00

Underskrifter

Sekreterare
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Kerstin Jerkström
Ordförande
Jan( Ejrici
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Birger Palm
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Rättsinstans:

§9

Länsstyrelsen i Kalmar län
391 86 KALMAR
(Lst Dnr. 505-329-13)
Dnr. 2012-000664
Jordhamn 1:1 (Sjöbod nr 6 ) , yttrande till Länsstyrelsen angående
överklagat beslut
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar,
att

meddela Länsstyrelsen att man inte har något ytterligare att tillägga
och vidhåller tidigare ställningstagande och beslut i ärendet.

Redogörelse för ärendet
2012-11-28 förelade Samhällsbyggnadsnämnden arrendatorn till sjöbod nr 6
på fastigheten Jordhamn 1:1, Borgholms kommun, att sjöboden inte får användas till bostad, samt att senast 31 maj 2013 ta bort kylskåp, bänkspis och
utedass.
2013-01-04 inkommer arrendatorn med ett överklagande, där han främst
motsätter sig att behöva ta bort kylskåp och bänkspis. I överklagan förklarar
arrendatorn när sjöboden rustades upp och hur den används.
2013-03-21 inkommer arrendatorn med ytterligare yttrande om bänkspisen
och kylskåpet till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen skickar yttrandet till Samhällsbyggnadsnämnden för kännedom och eventuellt yttrande. Samhällsbyggnadsnämnden får efter kontakt med Länsstyrelsen yttrandetiden förlängd till 201304-19.
Yttrandet skall vara Länsstyrelsen tillhanda senast 2013-04-19.
(Lst Dnr. 505-329-13)

§ 10
Regionernas energi- och klimatarbete, anmälan till miljödag 24 mai

Beslut:
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar,

Utdragsbestyrkande
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
att

berörda ledamöter meddelar sitt ev deltagande vid mötet den 24 april,
varefter sekreteraren gör en gemensam anmälan.

Redogörelse för ärendet
Regionförbundet i Kalmar län och Miljösamverkan Sydost arrangerar en dag
för miljöpresidier och miljöchefer i Gotlands och Kalmar län med rubriken
"Vilken och hur mycket energi förbrukas? Vad används den till? Hur stora
är koldioxidutsläppen? Hur får vi ett effektivare klimatarbete?
Tid:
Plats:

Fredagen den 24 maj kl 9.00-14.30
Oskarshamns folkhögskola

Anmälan ska göras senast fredagen den 10 maj till Karen Jensen på mail:
kj@rflö.se

§ 11

"Låna en geolog", information
På fredag 12 april kommer 3 st geologer till oss, det är Kärstin MalmbergPersson, Peter Dahlqvist och Mattias Gustafsson från SGU i Lund. De kommer
att presentera sig och vad de arbetar med och deras databaser samt förhoppningsvis ge svar på ett antal frågeställningar som Samhällsbyggnadsförvaltningen redan försett dem med. Mötet blir i Tingssalen mellan kl 9.00-12.00.

12
Kallelsen & ärenden till nästa nämnd den 24 april
Genomgång av kallelsen med ärenden till nästa nämnd, onsdag den 24 april.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

