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Tekniska nämnden

§ 50

Sammanträdesdatum:

2020-05-25

Permakultur i Råby, Bro
Dnr TN 20/0242

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att
1. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att verkställa arbetet med att skapa en
gemensamhetsodling i Råby, Bro
2. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för
ytterligare platser för gemensamhetsodlingar i kommunen.
3. Ärendet återrapporteras vid kommande nämnd.

Sammanfattning
Projektet syftar till att skapa en yta för gemensamhetsodling i Bro tätort.
Genom att starta odlingar på en idag bortglömd plats vill vi skapa en ny
mötesplats samtidigt som det kommer att gynna den biologiska mångfalden.
Den tilltänkta platsen ligger centralt i Bro, men lite undanskymt och har därför
blivit ett tillhåll för bland annat misstänkt droghandel de senaste åren. Genom
att röja upp ytan och etablera odling där vill vi att ytan ska bli en mötesplats för
alla i Bro där odlingen står i centrum.
Projektet kommer att drivas i samarbete mellan Upplands-Bro kommun och
BID:n (Business improved district) och kommer att bekostas genom beviljat
statligt bidrag till lokala naturvårdsprojektet med 50 000 kr. Utöver de
beviljade medel så kommer Tekniska avdelningen stå för personalkostnader i
samband med projektets genomförande.
Fokus i projektet är att hitta engagerade personer som bor i närheten som vill
driva gemensamhetsodlingen i Råby. Området gränsar även till Råby förskola
som också kommer att engageras i odlingen. Genom ett lokalt engagemang tror
vi att skadegörelsen kan hållas nere. I samma syfte kommer vi även att
engagera ungdomsrådet i Bro och låta sommarjobbare att vara med och bygga
och rusta upp ytan. Odlingarna kommer att skötas av de boende i området och
förskolan. Detta kommer att formaliseras i ett nyttjanderättsavtal längre fram.

Beslutsunderlag
•

Justerandes sign

Samhällsbyggnadskontorets Tjänsteskrivelse den 30 april 2020

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:
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Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag att:
1. Undersöka förutsättningarna för att skapa en gemensamhetsodling i
Råby, Bro.
2. Verkställa arbetet med att skapa en gemensamhetsodling i Råby, Bro
utifrån resultatet av undersökningen under punkt 1.

Förslag till beslut på sammanträdet
Catharina Andersson (S) yrkar på bifall till kontorets förslag på beslut med
tillägget under punkt nr 1 att undersöka förutsättningarna för att skapa
gemensamhetsodling på flera platser i kommunen bla. Råby och Kungsängen.
Marcus Sköld (M) lämnar följande förslag till beslut:
1. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att verkställa arbetet med att skapa en
gemensamhetsodling i Råby, Bro
2. Ärendet återrapporteras vid kommande nämnd

Beslutsgång
Marcus Sköld (M) och Catharina Andersson (S) jämkar ihop sina förslag och
lämnar följande förslag till beslut tillsammans på sammanträdet:
1. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att verkställa arbetet med att skapa en
gemensamhetsodling i Råby, Bro
2. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för
ytterligare platser för gemensamhetsodlingar i kommunen.
3. Ärendet återrapporteras vid kommande nämnd.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Föreningen Bro Utveckling (BID i Bro)

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Sammanträdesdatum:

2020-05-25

Tertialrapport 1 2020 Tekniska
nämnden
Dnr TN 20/0164

Beslut
Tekniska nämnden godkänner verksamhetsrapport per den 30 april 2020 och
överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Reservationer och särskilda uttalanden
Catharina Andersson (S), Maikki Lemne (S), Leif Janson (S) och Tilman
Thulesius (MP) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Tekniska nämndens verksamhetsrapport redovisar nämndens ekonomiska utfall
för perioden januari till april 2020. Tekniska nämnden redovisar sammantaget
ett överskott på 2 395 tkr för första tertialen. På helår bedöms
parkeringsintäkterna tillsammans med mätintäkterna bli 1 055 tkr lägre än
budget, men bedömningen är att verksamheterna genom besparingsåtgärder
såsom att öka ytor äng istället för att hålla ytor klippta, att inte anlita
konsultstöd och att föräldraledig inte ersätts under året med mera, bidrar till att
helårsprognosen är en budget i balans.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 maj 2020

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsrapport per den 30 april 2020 och
överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Sammanträdesdatum:

2020-05-25

Svar på motion om att skapa vackra
grönområden i vår kommun
Dnr TN 18/0137

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets
förslag till remissyttrande, daterat den 21 januari 2020 och överlämnar svaret
till Kommunstyrelsen.

Reservationer och särskilda uttalanden
Kjell Johansson (V) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
Den 10 april 2019 inkom en motion om att skapa vackra grönområden från
Vänsterpartiet.
Vänsterpartiet beskriver i motionen ett förslag om att kommunen skall:
• Avsluta entreprenaden för renhållning, plogning och sandning.
•

Bygga upp en verksamhet i egen regi som sköter parkytor, renhållning,
snöröjning, sandning med mera.

•

Inrätta tjänsten kommunträdgårdsmästare.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 20 januari
2020

•

Yttrande - Motion om trädförsörjningsstrategi, daterad den 21 januari
2020

•

Motion om att skapa vackra grönområden i vår kommun, daterad den
10 april 2018

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets
förslag till remissyttrande, daterat den 21 januari 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020-05-25

Beslutsgång
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med
tillägget att svaret ska skickas till Kommunstyrelsen.
Kjell Johansson (V) yrkar bifall till motionens förslag.
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till Catharina Anderssons (S) förslag på tillägg.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer
förslagen mot varandra och finner att nämnden kan fatta beslut enligt kontorets
förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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§ 53

Sammanträdesdatum:

2020-05-25

Medborgarförslag om att göra om
grusplanen på Fjärilstigen till en
gräsplan
Dnr TN 19/0152

Beslut
Tekniska nämnden beslutar enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag att
kommunen inte kommer göra åtgärder på grusplanen på Fjärilstigen. UpplandsBro kommun är inte markägare för aktuell yta och kan därmed inte göra
åtgärder där. Tekniska avdelningen skickar förslaget till aktuell fastighetsägare.

Sammanfattning
Den 17 januari 2019 inkom ett medborgarförslag om att göra om grusplanen på
Finnstastigen till en gräsplan. Med ändamål att få ut barn för aktivt lekande.
Målet är att skapa sysselsättning för fotbollsintresserade ungdomarna samt att
ytan ligger centralt och kan därför användas av och locka fler medborgare.
Medborgaren beskriver även att om fler använder ytan så gynnar det även
verksamheter runt omkring såsom kiosken.
Upplands-Bro kommun ser positivt till förslagsställarens förslag om att göra
ytor i kommunen mer attraktiva för medborgare och att det även gynnar handel
i kommunen. Kommunen är inte markägare av ytan som förslagsställaren
beskriver och kan därför inte göra något där. Däremot skickar kommunen
förslaget vidare till aktuell fastighetsägare.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 16 januari
2020

•

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde, daterad den
20 mars 2019

•

Medborgarförslag daterat den 2 februari 2019

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag att
kommunen inte kommer göra åtgärder på grusplanen på Fjärilstigen. UpplandsBro kommun är inte markägare för aktuell yta och kan därmed inte göra
åtgärder där. Tekniska avdelningen skickar förslaget till aktuell fastighetsägare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2020-05-25

Beslutsgång

Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunfullmäktige
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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§ 54

Sammanträdesdatum:

2020-05-25

Yttrande- Motion om
trädförsörjningsstrategi
Dnr TN 19/0231

Beslut
Ärendet återremitteras.

Sammanfattning
Den 14 juni 2019 inkom en motion från Miljöpartiet (ref.nr KS 19/0354).
Miljöpartiet beskriver i motionen ett önskemål om att kommunen skall anta en
trädförsörjningsstrategi i enlighet med begreppet ekologisk kompensation.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 21 januari
2020

•

Tekniska nämndens yttrande – motion om trädförsörjningsstrategi,
daterat den 21 januari 2020

•

Motion om trädförsörjningsstrategi, daterad den 14 juni 2019

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets
förslag till remissyttrande, daterat den 21 januari 2020.

Beslutsgång

Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Catharina Andersson (S) yrkar på återremiss för att få ett relevant
remissyttrande över motionen.
Marcus Sköld (M) bifaller Catharina Anderssons (S) yrkande om återremiss.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 55

Sammanträdesdatum:

2020-05-25

Svar på medborgarförslag om att ordna
belysning på gångväg i Bro
Dnr TN 19/0269

Beslut
Tekniska nämnden beslutar enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag och
hänvisar till att ytan enligt detaljplan är park-och planteringsyta samt att det
finns separerade gångbanor med belysning i området som leder till samma
målpunkt.

Sammanfattning
Den 16 maj 2019 inkom ett medborgarförslag om att sätta upp belysning på en
asfalterad gångväg mellan Lantmätarvägen och Snickarvägen.
Förslagsställaren beskriver att gångvägen är mörk, framförallt under den mörka
årstiden och att det känns olustigt och otryggt att gå där. Förslagsställaren
beskriver att på grund av dålig belysning så ser man inte vad som döljer sig i
buskar, bakom träd eller bakom befintlig el central. Förslagsställaren själv har
sett att folk ”står och trycker” där.
Samhällsbyggnadskontoret fick den 28 oktober 2019 i uppgift av Tekniska
nämnden att höra med samfälligheten/samfälligheterna vid denna passage om
de vill ha en gångväg med belysning där samt redovisa vad kostnaderna blir för
en gångväg med kommunal standard samt vad anläggande av belysning kostar.
Samhällsbyggnadskontoret har via lantmäteriet och SFR (Sveriges
samfällighetsföreningsregister) undersökt om det finns någon förening som
förvaltar Bro Prästgård S:6 i Upplands-Bro kommun. Dock finns det ingen
förening som förvaltar detta område vilket gör att det inte finns någon ansvarig
att kontakta angående frågan gällande gångväg och belysning i området.
Gångvägen mellan Lantmätarvägen och Snickarvägen är 43 meter lång och
skulle behöva ha en bredd på minst 2,5 meter för att tillgodose krav om
tillgänglighetsanpassning samt att maskiner för snöröjning ska kunna köra där.
Kostnaden för att bygga denna gångväg men kommunal standard blir ca 550
tkr för att få en bra vägbyggnad och asfalterad yta. Belysning skulle kosta ca
75 tkr. Utöver investeringskostnad tillkommer kostnad för drift av både
gångvägen och belysningen. Denna kostnad uppgår till ca 50 tkr per år.
Samhällsbyggnadskontoret står fast vid förslaget att inte utföra några åtgärder
vid denna passage på grund av att det är utpekat som park-och planteringsyta i
detaljplanen samt att det finns gångvägar runtomkring som har belysning och
som är separerade från trafik.
Samhällsbyggnadskontoret tackar åter igen för medborgarförslaget och ser
mycket positivt på medborgare som engagerar sig trygghetsfrågor som är
viktigt för kommunen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:
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Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 4 maj 2020

•

Protokollsutdrag från Tekniska nämnden § 80, daterat den 28 oktober
2019

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 12 september
2019

•

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde, daterad den
12 juni 2019

•

Inkommen medborgarförslag den 16 maj 2019

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag och
hänvisar till att ytan enligt detaljplan är park-och planteringsyta samt att det
finns separerade gångbanor med belysning i området som leder till samma
målpunkt.

Beslutsgång

Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 56

Sammanträdesdatum:

2020-05-25

Svar på medborgarförslag om
minskning av kommersiell trafik på
Granhammarsvägen
Dnr TN 19/0273

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att
bevaka situationen och göra mätningar och eventuella åtgärder för att minska
buller, damm och avgaser/partiklar om behov finns för boende i området kring
Granhammarsvägen.

Sammanfattning

Den 10 juni 2019 inkom ett medborgarförslag om minskning av kommersiell
trafik på Granhammarsvägen mellan Brunnarondellan och
Granhammarsrondellan. Medborgaren har föreslagit att den kommersiella
trafiken ska ledas via Granhammarsvägen, Effektvägen, Kraftvägen och
Symmetrivägen genom att Symmetrivägens anslutning till
Granhammarsrondellen görs om till en bussgata.
Anledningen till förslaget är, enligt förslagsställaren, att den kraftigt ökade
tunga trafiken har lett till en försämrad boendemiljö på Mosaikvägen och
Glasyrvägen i form av buller, damm och avgaser/partiklar. Medborgaren
föreslår även att göra om Symmetrivägens anslutning mot Granhammarsvägen
till bussgata för att möjliggöra nuvarande linjedragning.
Den tunga trafiken på Granhammarsvägen mellan Brunnarondellen/Effektvägen och Granhammarsrondellen/Symmetrivägen utgörs av många fler
transporter än de som ska till industriområdet. Ett förbud mot tunga lastbilar
skulle medföra att transporter till de boende och verksamheter utanför
industriområdet måste undantas genom dispensgivning för varje enskilt fall.
Det finns effektiva sätt att minska på buller, damm och avgaser/partiklar som
genereras av vägtrafiken längs Granhammarsvägen utan att tvinga
lastbilsförare att inte ta den rakaste vägen. Exempel på detta kan vara så kallad
”tyst asfalt” och bulleråtgärder som plank, vall eller fönsteråtgärder. Damm
och partiklar kan begränsas framförallt genom val av beläggning.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 20 januari
2020

•

Medborgarförslag inkommit den 9 juni 2019

•

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 139, daterad den 12 juni 2019

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att
bevaka situationen och göra mätningar och eventuella åtgärder för att minska
buller, damm och avgaser/partiklar om behov finns för boende i området kring
Granhammarsvägen.

Beslutsgång
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 57

Sammanträdesdatum:

2020-05-25

Medborgarförslag om att anlägga en
gångväg med belysning i Bro
Dnr TN 19/0272

Beslut
Tekniska nämnden beslutar enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag att inte
bygga någon gångväg med belysning på sträckan mellan Fasanstigen och
Poppelvägen, både av tekniska och ekonomiska skäl.

Sammanfattning
Den 16 maj 2019 inkom ett medborgarförslag om att det bör byggas en
gångväg med belysning på ytan mellan Fasanstigen och Poppelvägen. Där
finns idag en gräsyta som används av gående som genväg mellan
bostadsområden i Bro, Råby och handelsplatsen vid Klövtorpsvägen.
Medborgaren beskriver att denna själv har sett många som går på ytan och
därför tycker att det skulle vara bra med en gångväg där. Medborgaren
beskriver även att befintlig gräsyta är idag nertrampad för att många avvänder
den som ”gångväg”.
Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget och ser mycket positivt på
medborgare som engagerar sig i framkomlighet, trygghet och säkerhet som är
en viktig fråga för kommunen.
Eftersom det går en gasledning genom det området där medborgaren önskar
gångbana där kommunen inte får bygga något ovanpå ledningen eller schakta i
närheten av den så är förslaget förknippat med mycket stora kostnader om
gasledningen ska flyttas för att komplettera sträckan med belysning. Runt
området finns flera gångbanor med belysning dit oskyddade trafikanter
hänvisas.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 6 september
2019

•

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde, daterad den
12 juni 2019

•

Inkommen medborgarförslag den 16 maj 2019

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag att inte
bygga någon gångväg med belysning på sträckan mellan Fasanstigen och
Poppelvägen, både av tekniska och ekonomiska skäl.
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Beslutsgång
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•
•
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Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
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Svar på medborgarförslag om att bygga
farthinder samt gångbana på
Norrgårdsvägen, Kamrervägen och
Lärarvägen
Dnr TN 19/0370

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att samhällsbyggnadskontoret utreder möjligheten
och behovet att:
1. bygga farthinder på Kamrervägen och Lärarvägen
2. bygga gångbana på Norrgårdsvägen
3. förslaget ska beaktas vid kommande revidering av Trafik- och
tillgänglighetsprogrammet

Sammanfattning
Den 21 oktober inkom ett medborgarförslag om att bygga farthinder samt
gångbana på Norrgårdsvägen, Kamrervägen och Lärarvägen.
Samhällsbyggnadskontoret tackar för medborgarförslaget och ser mycket
positivt på medborgare som engagerar sig i trafiksäkerhet och i synnerhet när
det gäller barn som är en viktig fråga för kommunen. Medborgarförslaget
besvaras med att Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att utreda
förslagsställarens önskemål att bygga farthinder och gångbana på
Norrgårdsvägen, Kamrervägen och Lärarvägen.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 15 november 2019

•

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde § 240 daterad
den 6 november 2019

•

Medborgarförslaget som inkom den 21 oktober 2019

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att samhällsbyggnadskontoret utreder möjligheten
och behovet att:
1. bygga farthinder på Kamrervägen och Lärarvägen
2. bygga gångbana på Norrgårdsvägen
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Beslutsgång
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Catharina Andersson (S) yrkar bifall med tillägget att förslaget ska beaktas vid
kommande revidering av Trafik- och tillgänglighetsprogrammet.
Marcus Sköld (M) bifaller Catharina Anderssons (S) förslag på tillägg.
Beslutet skickas till:
•
•
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Övriga frågor
Dnr TN 20/0109

Tekniska nämnden har beslutat att punkten övriga frågor ska finnas med på
samtliga sammanträden.
•

Maikki Lemne (S) ställer fråga om belysning utmed trottoaren vid
vägen från Bro station till Brorondellen. Under hösten sattes det upp ny
belysning, sedan en tid tillbaka så är alla pollare intejpade i blå plast.
Vad har hänt? För de som vid mörker kommer med bil och ska svänga
ut på Köpmanvägen har de låga belysningspollarna gjort att det varit
svårt att urskilja vad som är belysning och vad som är bilar. Kommer
det förhållandet att rättas till? Vad kommer att göras och när kommer
det att vara åtgärdat? Vilka extrakostnader har detta medfört för
kommunen?

Svar: Belysningen sattes upp efter trygghetsinventeringar och vandringar i
Bro samt synpunkter från medborgare. Det var även ett mål i kommunens
trygghetsarbete.
Pollarna höll inte önskad kvalitet och kommer att bytas ut på garantin
(eventuellt tillägg för byte till annan sort)
•

Catharina Andersson (S) ställer fråga om tidsplanen för
vattenmätarbyten. I tertialrapporten står det nämnt att den kommer att
förskjutas pga Coronapandemin. För många innebär vattemätarbytet att
del av anslutningen för vattenmätaren måste bytas av abonnenten.
Många av abonnenterna befinner sig i karantän och kan därför inte nu
få detta gjort av entreprenör. Därför är det rimligt att bytet av
vattenmätare flyttas fram. Vilken förändrad tidsplan gäller nu och hur
kommer den att kommuniceras med abonnenterna?

Svar: Som det ser ut nu är påverkan ganska liten, kommunen har sin stora
puckel av mätarbyten sent på hösten och vintern, november till januari. Så
än så länge ser vi tiden an och avvaktar händelseutvecklingen.
De mer sporadiska mätarbyten som sker kontinuerligt är inte så många, och
de är uppskjutna till hösten. För de fastighetsägare som behöver göra
arbeten med hjälp av rörmokare inne i sina hus har vi kommunicerat
brevledes att mätarbytena flyttats fram till hösten preliminärt och att vi
återkommer med mer information framåt när vi vet hur läget utvecklar sig.
Chefen för VA har för avsikt att ta en kontakt med Svenskt Vatten och VAchefsnätverket efter sommaren för att undersöka hur andra kommuner
hanterar det här och om det finns några rekommendationer. Om det skulle
vara så att det visar sig svårt att genomföra den större bytesmängden i höst
så är det olyckligt men samtidigt ingen katastrof. När mätarna sitter uppe
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längre så ökar risken för att de mäter sämre. Blir det så att de mätare som
skulle bytas i höst får sitta ett år till, kan vi hantera det med ökad testning
av dem så att abonnenterna eller kommunen, blir kompenserade i efterhand
för den eventuella felmätning som det innebär för vissa.
•

Catharina Andersson (S) ställde fråga om vattenläckan på Skolvägen.
Vad hände och hur löpte arbetet med avhjälpandet av felet på?

Svar: En presentation av händelseförloppet och arbetets gång med tidsaxel
och bilder utgjorde svaret på frågan.
•

Catharina Andersson (S) ställde fråga om klippning/slåtter. Midsommar
är en tid som mycket förknippas med blommande växtlighet. Vi har på
nämnden vid ett flertal tillfällen tagit upp önskemål om att dessa för
allas trevnad inte ska klippas ner före midsommar i ex. Gröna dalen.
Hur blir det med det i år?

Svar: Klippning/slåtter: Slåtter körs innan midsommar (Vägkanter både på
bilvägar och GC-vägar). Detta på grund av trafiksäkerhet: sikt och vilt.
Sker två gånger per år.
Gröna dalen: kantdra för att det inte ska växa in på gångvägen (ca 1 m in
från vägen) resterande är Ängsyta som slås en gång per år (i augusti)
Övriga ängsytor klipps i augusti.
•

Återkoppling angående tidigare fråga om det pågående arbetet på
Granhammarsvägen/Pettersbergsvägen:

Svar: Tidsplan för tunneln Pettersbergsvägen: Klart innan semester (v 28)
Åtgärder för trafikomledningen under byggtid:
Oskyddade trafikanter leds om via Gröna dalen (ca 500 m extra väg)
Två körfält från Brunna + Trafiksignaler
Placering av gupp ses över kontinuerligt
Forcerar arbetet på Pettersbergsvägen så gott det går
Coop-lagret hänvisar alla sina förare till Kockbacka trafikplats.
Livgardet: deras personal tar Tranbyggevägen samt att dom ändrar i
deras arbetstider så att inte alla slutar samtidigt. Vi har ansökt om att
öppna upp vägen via Håbo-Tibble för allmänheten. Dock fick vi avslag
pga av säkerhet.
 Trafikverket - hänvisningskyltar vid Trafikplats Kungsängen och
Kockbacka trafikplats.
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 Dock är det så att det är en byggarbetsplats och det krävs att vi stänger
av delar av körbanan för att kunna göra åtgärder som är tänkta på
vägen. Det kommer vara köer och det får vi räkna med.
 Information på hemsidan kommer uppdateras kontinuerligt.
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Rapporter

Samhällsbyggnadschefensrapport
Linda Edgren: Det inplanerade studiebesöket på E-ons anläggning vid Högbytorp
den 15 juni har ställts in på grund av den rådande pandemin. Vidare informerar
Linda att hon sedan 2 veckor är tillförordnad Samhällsbyggnadschef under
Mathias Rantanens sjukskrivning.
Mathias Rantanen: Kontinuerlig avstämning med FTI för att hitta bra platser för
återvinningsstationer i kommunen. För närvarande finns det 12 stycken stationer i
kommunen.
På nästa sammanträde för Samhällsbyggnadsutskottet finns det fem nya
planuppdrag och två fördjupade översiktsplaner som ska ut på samråd.
Kommunstyrelsen kommer att lämna ett yttrande över remiss inför
trafikförändringar i SL-trafiken 2020/2021. Samt ett yttrande över samråd 400 kV
luftledning Hamra-Överby.
Kort genomgång av omorganisationen av Samhällsbyggnadskontoret.
Status avfallsupphandling i samverkan

Resultat efter upphandlingarna kopplade till fyrfacksystemet:
•
•
•
•
•

Kärlinköp och utställning av kärl: PWS
Insamling: Ohlssons
Omlastning och transport: Ragn-Sells
Behandling av matavfall: Stockholm exergi
Behandling av restavfall: E-on

Arbetet med samfälligheter, föreningar och liknande fortgår med utskick av
information och träffar.
Övriga insatser som pågår är bland annat att information har skickats ut till
fritidshusinnehavare i månadsskiftet april/maj. Information till villahushåll
skickas ut under första veckorna i juni. Avfallsappen kommer att vara klar i
slutet av sommaren.
Avfallsenheten granskar alla detaljplaner för att säkerställa att det finns
förutsättningar för en enkel och säker insamling av avfall och förpackningar.
Bygglovsavdelningen har fått i uppdrag att ta fram riktlinjer och
rekommendationer om hur man vid behov kan hägna in sina kärl på ett korrekt
sätt i bygglovshänseende. Riktlinjerna kommer att gå på remiss inom kort och
tas upp iför beslut i Bygg och Miljönämnden i juni.
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Kommunen har tillsammans med Tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS) ett
informationsansvar gällande de nya förordningarna samt hur avfall ska sorteras
samt hur Fastighetsnära insamling skall genomföras. TIS kommer att ta fram
informationsmaterial och tillsammans med kommunen kommer vi att utforma
riktlinjer för informationsspridning. Arbete kommer att starta under 2021. Det
som vi på avfallsenheten fokuserar på just nu är radhusområden med
individuella kärl, där diskussion på plats om fyrfack är nödvändig.
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Delegationsbeslut

Nämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Delegationslista - Flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak,
mars 2020
Delegationslista - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, mars 2020
Delegationsbeslut, Ledningskollen 20200409-0301
Delegationsbeslut, Ledningskollen 20200416-0834
Delegationsbeslut, utlämnande av kartmaterial
Delegationsbeslut, utlämnande av kartmaterial 20200402-2
Tillfällig begränsning av hastighet till 30 km/h på Granhammarsvägen och
Mätarvägen
Delegationsbeslut, Ledningskollen 20204002-0676
Delegationsbeslut, Ledningskollen 20200408-0403
Delegationsbeslut, Ledningskollen 20200407-0362
Delegationsbeslut, Utlämnande av VA-kartmaterial, Gröna udden
Delegationsbeslut, Ledningskollen 20200427-0992
Beslut om adresser mars 2020
Begäran om allmän handling vinterväghållning
Delegationslista Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 20200401-20200430
Delegationslista - Flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak,
mars 2020
Delegationsbeslut, Ledningskollen 20200428-0872
Delegationsbeslut, ledningskollen 20200428-0823
Delegationsbeslut, ledningskollen 20200506-0049
Delegationsbeslut, Ledningskollen 20200427-1177
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Delegationsbelsut, Ledningskollen 20200505-0987
Delegationsbeslut, ledningskollen 20200505-1122
Delegationsbeslut, ledningskollen 20200506-0852
Beslut om organisation för Samhällsbyggnadskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25 (26)

PROTOKOLL
Tekniska nämnden

§62

Sammanträdesdatum:

2020-05-25

Anmälningar

Nämnden beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 15 april 2020 Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun
Protokoll från sammanträdet den 19 februari 2020, Kommunalförbundet
Norrvatten, NV2020-018-5
Beslut - LONA-bidrag "Åtgärder för att öka pollinering och gynna vilda
pollinatörer i Kungsängen och Bro", 501-14357-2020
MC och moped har andra behov än bilister - Sveriges MotorCyklister om
säkrare vägar
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