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  PROTOKOLL 3 (18)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2020-06-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 63 Medborgarförslag om att anordna 
farthinder och digitala hastighetsskyltar 
på Pettersbergsvägen i Brunna Park för 
ökad trygghet i trafiken 

 Dnr TN 19/0380 

Beslut 

1. utreda möjligheten och behovet av fler övergångställen på 

Pettersbergsvägen 

2. utreda möjligheten och behovet av hastighetsdämpande åtgärder 

anpassade för kommande busstrafik på Pettersbergsvägen 

3. utreda möjligheten och behovet av fler skyltar som anger hastigheten 

samt skyltar som varnar för lekande barn på Pettersbergsvägen 

Sammanfattning 

Den 31 juli inkom ett medborgarförslag som föreslår att Upplands-Bro 

kommun ska skapa fler övergångställen, anlägga farthinder och sätta upp fler 

hastighetsskyltar samt även skyltar som varnar för lekande barn på 

Pettersbergsvägen i ”Brunna park” (Norrboda). Förslagsställaren vill även att 

digitala hastighetsdisplayer upprättas. 

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 om relevanta åtgärder på Pettersbergsvägen och 

utreda möjligheterna att skapa fler övergångställen samt farthinder (anpassade 

för kommande busstrafik). Digitala hastighetskyltar sattes upp under maj 2020 

på Pettersbergsvägen.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 28 oktober 2019 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde §196 daterad 

den 9 oktober 2019 

 Medborgarförslaget som inkom den 31 juli 2019 
  



  PROTOKOLL 4 (18)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2020-06-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Förslag till beslut 

1. utreda möjligheten och behovet av fler övergångställen på 

Pettersbergsvägen 

2. utreda möjligheten och behovet av hastighetsdämpande åtgärder 

anpassade för kommande busstrafik på Pettersbergsvägen 

3. utreda möjligheten och behovet av fler skyltar som anger hastigheten 

samt skyltar som varnar för lekande barn på Pettersbergsvägen 

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

Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Kommunstyrelsen 

 

  



  PROTOKOLL 5 (18)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2020-06-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 64 Medborgarförslag om att ordna 
"bebisgunga" till Penselparken och 
Drömparken, KS 19/0558 

 Dnr TN 19/0406 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag att 

beställa och sätta upp en bebisgunga i Penselparken. I Drömparken finns redan 

två bebisgungor så där kommer inte någon ytterligare sättas upp.  

 

Sammanfattning 

Den 15 oktober 2019 inkom ett medborgarförslag om att det önskas ”bebis-

gungor” i både lekplatsen ”Penselparken” i Brunna samt i lekplatsen 

”Drömparken” vid Kungsängens idrottsplats. 

I Drömparken finns två bebisgungor. I slutet av sommaren 2019 blev det ett fel 

på anordningen av en av gungorna så den togs ner i väntat på reservdelar. Nu 

(våren 2020) är gungan reparerad och åter igen på plats. Någon ytterligare 

bebisgunga finns inget behov av.  

I Penselparken finns det en gungställning men ingen bebisgunga. Tekniska 

avdelningen tycker att det är ett bra förslag att sätta upp en bebisgunga där och 

kommer beställa den under våren 2020. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 15 november 

2019 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde, daterad den 

8 november 2019 §242 

 Medborgarförslag daterat den 15 oktober 2019  

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag att 

beställa och sätta upp en bebisgunga i Penselparken. I Drömparken finns redan 

två bebisgungor så där kommer inte någon ytterligare sättas upp.  
  



  PROTOKOLL 6 (18)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2020-06-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsgång 

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

Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Kommunstyrelsen 

 

  



  PROTOKOLL 7 (18)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2020-06-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 65 Medborgarförslag om belysning längs 
gångstig i Bro, KS 17/0064 

 Dnr TN 19/0411 

Beslut 

Tekniska nämnder beslutar att avslå medborgarförslaget om att sätta belysning 

genom skogen från Skogsklockevägen (Finnsta) till Bro centrum för att 

minimera åverkan i centrumnära skogspartier och att bevara den biologiska 

mångfalden.  

Sammanfattning 

Den 20 februari 2017 inkom ett medborgarförslag till Kultur och- 

fritidsnämnden om att bygga ut elljusspåret i Bro för att omvandla gångstigen 

mellan Finnsta (Skogsklockevägen) och Bro centrum till ett nytt elljusspår.  

Kultur och- fritidsnämnden ansåg inte att denna gångstig var lämplig som 

motionsspår och föreslog kommunfullmäktiga att överlåta frågan till Tekniska 

nämnden för beslut om anläggning av en ny gångväg.  

Den 8 september 2019 inkom medborgarförslaget till Tekniska nämnden för 

beslut gällande anläggning av en ny gångväg med tillhörande belysning på 

gångstigen som leder mellan Skogsklockevägen (Finnsta) och Bro centrum.  

Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget och ställer sig positivt till 

medborgare som engagerar sig i kommunens utemiljöer och är angelägna om 

att skapa trygga och framkomliga gångvägar.  

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget för att bevara den naturliga 

skogsmiljön med stora gamla träd och för att inte riskera åverkan på det 

kulturhistoriska gravfältet vid anläggning av nya belysningsstolpar.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 21 januari  

2020 

 Medborgarförslag, daterad den 20 februari 2017 

 Kultur och- fritidsnämdens tjänsteskrivelse, daterad den 6 februari  

2018 

 Komunfullmäktiges protokollutdrag § 244, daterad den 6 november 

2019 



  PROTOKOLL 8 (18)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2020-06-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnder beslutar att avslå medborgarförslaget om att sätta belysning 

genom skogen från Skogsklockevägen (Finnsta) till Bro centrum för att 

minimera åverkan i centrumnära skogspartier och att bevara den biologiska 

mångfalden.  

Beslutsgång 

Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med redaktionell 

ändring av rubriken till Medborgarförslag om belysning längs gångstig i Bro, 

KS 17/0064. Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till 

beslut med Marcus Skölds (M) redaktionella ändring av rubrik. 

 

Beslutet skickas till: 

 Kommunfullmäktige  

 Förslagsställaren  

 

  



  PROTOKOLL 9 (18)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2020-06-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 66 Svar på medborgarförslag om att införa 
parkeringsförbud på Ginstvägen 

 Dnr TN 19/0432 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att inte införa parkeringsförbud på Ginstvägen då 

gatan i genomsnitt är 6 meter bred och att de få parkerade bilarna inte bedöms 

utgöra något hinder för framkomligheten. 

Sammanfattning 

En medborgare har föreslagit att parkeringsförbud införs på Ginstvägen då 

vägen enligt medborgaren är 4 meter bred och att det parkerar bilar på gatan 

dygnet runt. Medborgaren anser att om det börjar brinna hemma hos någon 

kommer brandkåren inte att få plats eftersom det är jättetrångt. Det är en liten 

gata och medborgaren anser att man inte ska få parkera sina bilar på gatan 

eftersom var och en har garage och en uppfart att ställa bilarna på. När det 

kommer snö kan man inte kunna snöröja på platsen och det blir kaos. 

Tekniska avdelningen har vid besök på platsen konstaterat att gatan är i 

genomsnitt 6 meter bred och att de få parkerade bilarna inte utgör något hinder 

för framkomligheten. I avsaknad av snö har det inte gått att bedöma om de 

parkerade bilarna är ett hinder för snöröjningen eller ej. Räddningstjänst ser 

inget problem med dagens utformning och den parkering som är längs med 

vägen. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 21 januari 2020 

 Medborgarförslag inkommit den 28 november 2019 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 285, daterad den 18 december 

2019 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att inte införa parkeringsförbud på Ginstvägen då 

gatan i genomsnitt är 6 meter bred och att de få parkerade bilarna inte bedöms 

utgöra något hinder för framkomligheten. 

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

Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagslämnaren 

 Kommunfullmäktige 
  



  PROTOKOLL 10 (18)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2020-06-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 67 Yttrande- Motion om att anlägga en 
gång- och cykelbana mellan Bro och 
Bålsta, KS 19/0556 

 Dnr TN 19/0447 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets 

förslag till yttrande, daterat 11 december 2019. 

Sammanfattning 

En motion har inkommit från Vänsterpartiet till Kommunfullmäktige i 

Upplands-Bro kommun om att anlägga en kombinerad gång- och cykelväg 

mellan Bro och Bålsta mot Enköping. Tekniska nämnden ser positiv på det och 

instämmer i förslaget att en trafiksäker gång- och cykelväg bör finnas mellan 

Bro och Bålsta. Dock är kommunen varken markägare eller väghållare på den 

nämnda sträckan längs med Enköpingsvägen. Kommunen för en aktiv dialog 

med Trafikverket i ärendet och hoppas på att kunna påverka prioriteringarna 

hos Trafikverket. Kommunen har hittills byggt och planerar för en gång- och 

cykelväg med regional standard genom Bro i olika etapper. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad 11 december 2019 

 Yttrande, daterat den 11 december 2019 

 Motion om att anlägga en gång- och cykelbana mellan Bro och Bålsta, 

daterad 11 december 2019 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets 

förslag till yttrande, daterat 11 december 2019. 

Beslutsgång 

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

Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen  

 Motionsställaren 

 

  



  PROTOKOLL 11 (18)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2020-06-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 68 Medborgarförslag om förbättrad 
gångväg på skolvägen 

 Dnr TN 20/0116 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till 

beslut, daterat 5 maj 2020. En utredning över gångvägen längs med Skolvägen 

läggs in i kommande trafik- och tillgänglighetsprogram för vidare prioritering.  

Sammanfattning 

Den 9 december 2019 inkom ett medborgarförslag om en förbättrad gångväg på 

Skolvägen i Kungsängen samt att se över korsningar och utfarter. 

Samhällsbyggnadskontoret tackar för medborgarförslaget och ser mycket positivt 

på att medborgare engagerar sig i trafiksäkerhet som är en viktig fråga för 

kommunen. Det finns redan idag en trygg och säker gångbana längs med 

Skolvägen i Kungsängen, sträcka mellan Bygdegårdsvägen och 

Granhammarsvägen som uppfyller de krav som förslagsställaren önskar. För att 

tekniska avdelningen ska kunna ta ställning till om en ny gångbana är 

prioriterad på den aktuella platsen ger Tekniska nämnden 

samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra en mindre utredning som 

tar hänsyn till vägutformning, sikt- och stoppsträckor samt hastighet på 

Skolvägen. Utredningen läggs in som ett projekt i kommande trafik- och 

tillgänglighetsprogram för vidare prioritering.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 05 maj 2020  

 Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 18 december 2019 

 Inkommen medborgarförslag den 11 december 2019 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till 

beslut, daterat 5 maj 2020. En utredning över gångvägen längs med Skolvägen 

läggs in i kommande trafik- och tillgänglighetsprogram för vidare prioritering.  

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

Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Kommunfullmäktige 

 Akt 
  



  PROTOKOLL 12 (18)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2020-06-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 69 Yttrande- Motion om 
trädförsörjningsstrategi 

 Dnr TN 19/0231 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets 

förslag till remissyttrande, daterat den 27 maj 2020.  

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 

 Protokollsutdrag Tekniska nämnden §54, daterad den 25 maj 2020 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 27 maj 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 27 maj 2020.  

Beslutsgång 

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

Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Protokollsanteckning 

Catharina Andersson (S), Maikki Lemne (S), Leif Janson (S) lämnar följande 

Protokollsanteckning. Vi Socialdemokrater fick vid nämndens sammanträde i 

april igenom vårt förslag om återremiss av ärendet. Vi välkomnat att yttrandet 

över Miljöpartiets motion nu har förändrats så att det innebär att vi från 

nämndens sida föreslår att en policy ska tas fram. 

 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen  

 

 

 



  PROTOKOLL 13 (18)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2020-06-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 70 Granskning av förslag till detaljplan för 
Villa Skoga (Kungsängens Kyrkby 2:131 m.fl.), 
nr 1904, Kungsängen 

Marcus Sköld (M) yrkar att Tekniska nämnden delegerar till Tekniska 

nämndens arbetsutskott att lämna yttrande till kommunstyrelsen i frågan. 

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

  



  PROTOKOLL 14 (18)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2020-06-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 71 Övriga Frågor 
 Dnr TN 20/0109 

 

 Maikki Lemne (S) ställer fråga om det kommer göras några 

förbättringar för de som bor ex. i Råby och övriga Bro när det gäller att 

korsa genomfartsleder utan bil ex till galoppen? 

 

Svar: I gång- och cykelplanen samt Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 

finns det redovisat kommande gång- och cykelvägar. Till Galoppen över väg 

840 pågår diskussioner med Trafikverket. Eftersom trafikverket är väghållare 

så får vi på kommunen inte bygga hur vi vill och har fått avslag för 

övergångställe i anslutning till cirkulationsplatsen. Trafikverket har som krav 

att kommunen tar över väghållarskapet om vi ska bygga något på vägen (gäller 

även busshållplatser). Väg 840 är lång (6 km) vilket kostar mycket att ta över i 

driftkostnad och det är inte aktuellt från Trafikverkets håll att kommunen 

enbart tar över en del av vägen.   

Sedan pågår byggnation av övergångställe på Skällstavägen och koppling 

mellan gång- och cykelvägen mellan Råbyvägen och Klövtorpsvägen, 

byggnationen påbörjas inom två veckor.  

Regional gång- och cykelväg planeras för längs med Enköpingsvägen. Etapp 2 

mellan Bro centrumrondellen och Råbyrondellen är ute på upphandling och 

kommunen har blivit beviljad statlig medfinansiering. I det projektet ingår ett 

övergångställe över Råbyvägen i anslutning till Råbyrondellen. Etapp 3 av 

regional gång- och cykelväg längs med Enköpingsvägen är mellan 

Råbyrondellen och Håtunavägen. Det planeras för 2021, och där kommer det 

bli en koppling mellan gång- och cykelbanan från Jursta, över Enköpingsvägen 

till gång- och cykelbana mot Råby och Bro samt gång- och cykelbana längs 

med Håtunavägen.  

 

 

  



  PROTOKOLL 15 (18)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2020-06-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 72 Rapporter 
   

Temaärende- Beläggning på kommunala vägar, Tomas Näsmark, 

gatutekniker. 

Samhällsbyggnadschefens rapport 

 Samhällsbyggnadskontorets organisationsförändringar börjar gälla från 

och med 1 september. Denna omorganisation innebär bland annat att 

tekniska avdelningen upphör, vilket innebär att avfall, vatten och 

avlopp och mät och GIS blir avdelningar under tekniska nämnden. 

 

 Vidare innebär omorganiseringen att under Bygg- och miljönämnden 

slås miljö, hälsa och livsmedel ihop.  

 

 Vidare informeras om att Tekniska nämnden endast har två eller tre 

medborgarförslag kvar att behandla, av hittills inkomna. 

 

 Det gavs även en rapport angående vattenläckan förra veckan i 

kommunen samt hur denna åtgärdats. 

Permakultur, återrapportering: Lina Bergkvist och Johan Björklind 

Möllergård 

 Målsättningen med Råbyparken är att skapa en mötesplats och 

locka ut folk i Bro, med fokus på odling. 

 Målet är att hitta ett lokalt engagemang för driva en 

gemensamhetsodling i Rågby. 

 Området kommer vara öppet för alla och gynnar den biologiska 

mångfalden. 

 Området gränsar även till Råby förskola, som uttryckt att de vill 

engagera sig i odlingen. 

 Under sommaren 2020 kommer alla parkbänkar att renoveras och 

en ny grillplats kommer anläggas. 

Status Avfallsupphandling i samverkan, Mikael Thelin 

 De nödvändiga upphandlingarna är klara 

 Möten med de nya entreprenörerna hålls regelbundet för att säkerställa 

att vi får en bra start på entreprenaderna. 

 Brev har skickats ut till Fritidshus, och alla villa-hushåll som berörs ska 

ha fått sitt informationsbrev.  

 Strategi för kommande taxa diskuterades.  

 Avfallsappen börjar ta form. Kommer testköras i Android-version 

under sommaren. 

  



  PROTOKOLL 16 (18)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2020-06-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 73 Delegationsbeslut 
Nämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 

1. Beslut om adresser april 2020 

 Dnr TN 20/0001 

  

2. Beslut om adresser maj 2020 

 Dnr TN 20/0001 

  

3. Delegationslista maj 2020 - Flyttning av fordon och omhändertagande av 

fordonsvrak 

 Dnr TN 20/0001 

  

4. Delegationsbeslut- Tillförordnad enhetschef för vatten och avlopp 

 Dnr TN 20/0001 

  

5. Bostadsanpassningsbidrag november 2019 

 Dnr TN 20/0001 

  

6. Bostadsanpassningsbidrag december 2019 

 Dnr TN 20/0001 

  

7. Bostadsanpassningsbidrag januari 2020 

 Dnr TN 20/0001 

  

8. Bostadsanpassningsbidrag februari 2020 

 Dnr TN 20/0001 

  

9. Bostadsanpassningsbidrag mars 2020 

 Dnr TN 20/0001 

  

10. Bostadsanpassningsbidrag april 2020 

 Dnr TN 20/0001 

  

11. Bostadsanpassningsbidrag maj 2020 

 Dnr TN 20/0001 

  

 

 

  



  PROTOKOLL 17 (18)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2020-06-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 74 Anmälningar 
Nämnden beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna. 

1. Granskning av förslag till detaljplan för Villa Skoga (Kungsängens 

Kyrkby 2:131 m.fl.), nr 1904, Kungsängen 

 Dnr TN 20/0279 

  

2. Årsmagasin 2019 - Käppala 

 Dnr KS 20/0306 

  

3. Kommunfullmäktiges beslut § 52 Revidering av inträdesordning för 

ersättare i kommunstyrelsen och nämnderna för mandatperioden 2018 -

2022 

 Dnr KS 18/0392 

  

4. Kommunfullmäktiges beslut § 64 - Val av ny ersättare i Tekniska 

nämnden efter Amal Yazigi (V) 

 Dnr KS 20/0028 

  

5. Kommunfullmäktiges beslut § 59 - Entledigande av Amal Yazigi (V) som 

ersättare i Tekniska nämnden 

 Dnr KS 20/0028 

  

6. Kommunstyrelsens beslut § 77 - Antagande av OPF-KL 18 

 Dnr KS 20/0128 

  

7. Kommunfullmäktiges beslut § 53 Nytt gemensamt reglemente med 

gemensamma bestämmelser för styrelse och nämnder i Upplands-Bro 

 Dnr KS 20/0294 

  

8. Återtagande av medborgarförslag 

 Dnr TN 15/0184 

  

9. E-post 1 av 2: Samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för 

Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040 

 Dnr TN 20/0301 

  

10. E-post 2 av 2: Samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för 

Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040 

 Dnr TN 20/0301 

 

 

 

  



  PROTOKOLL 18 (18)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2020-06-15 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

11. E-post 1 av 2: Samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP 

Bro 2040. 

 Dnr TN 20/0302 

 

  

12. E-post 2 av 2: Samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP 

Bro 2040 

 Dnr TN 20/0302 
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