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Dnr 167-2009

Planering för Norra Svalöv 16:6 - Flerbostadshus vid
Linåkerskolan, Start-PM
Sammanfattning
Kommunförvaltningen tog under våren 2009 fram ett start-PM vars syfte var att
undersöka möjligheten att bygga ett flerbostadshus i korsningen LuggudevägenSkolgatan i Svalöv. Kommunförvaltningen fick i uppdrag av plan- och
strategiutskottet 2009-04-29, § 36, att ta fram ett fördjupat start-PM som även
beaktar avgränsningen av deponin. Ett fördjupat start-PM har nu tagits fram med
en geoteknisk undersökning, daterad 2000-01-24, som bilaga. Undersökningen
var av en översiktlig karaktär utan exakta gränser för deponin, Innan området
detaljprojekteras ska en geoteknisk detaljundersökning göras.
Beslutsunderlag
Fördjupat start-PM, flerbostadshus vid Linåkerskolan, daterat 2009-07-27
Bilaga 1, Svalöv Månsabo deponi. Översiktlig geoteknisk och geofysisk
undersökning, daterad 2000-01-24
Protokoll från plan- och strategiutskottet 2009-04-29, § 36
Start-PM, flerbostadshus vid Linåkerskolan, daterat 2009-04-13
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
•

Kommunförvaltningen får i uppdrag att beställa en fördjupad geoteknisk
undersökning till grund för vidare detaljplanearbete för Norra Svalöv 16:6.

•

Exploateringskonto upprättas.

Expediering:
Kommunförvaltningen (TSA, VSK, JBN, PMN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 234-2007

Start-PM Teckomatorp 20:1 m fl - Arrende Gissleberga 6:1
Sammanfattning
Plan- och strategiutskottet beslutade 2007-10-31 att arrendeavtalet avseende
Gissleberga 6:1 skulle sägas upp, dels beträffande redan detaljplanelagt område,
dels det område som omfattas av ett start-PM, daterat 2007-10-15. Utskottet
beslutade också att beslut om detaljplan och exploatering skulle avvaktas till
2009. Syftet med framtagande av ny detaljplanen är att möjliggöra byggnation av
marklägenheter.
I svar på förfrågan från kommunen skriver Länsstyrelsen i Skåne län att vid
arkeologisk utredning som genomfördes1992 påvisades boplatslämningar inom
det aktuella området. Ytterligare arkeologisk förundersökning behövs för att
klargöra fornlämningssituationen.
Detaljplaneberedskapen i Teckomatorp är långt bättre än i orter som t.ex.
Billeberga och Tågarp. Uppfattningen är att genomförandet av beslutade uppdrag
om detaljplanering (bl.a. i Teckomatorp) bör prioriteras i dagsläget. Att
detaljplanera ett område när behov och intresse föreligger medför att detaljplan
bättre kan anpassas till aktuella behov.
Beslutsunderlag
Fördjupat start-PM, Gissleberga 6:1, Teckomatorp 20:1, Teckomatorp 19:3 m.fl.,
daterat 2009-07-27
Skrivelse från Länsstyrelsen i Skåne län, daterad 2009-06-25
Plan- och strategiutskottets protokoll, 2007-10-31 § 134
Start-PM, Gissleberga 6:1, Teckomatorp 20:1, Teckomatorp 19:3 m.fl., daterat
2007-10-15
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
•

Detaljplanering ska för närvarande inte ske av området Gissleberga 6:1,
Teckomatorp 20:1, Teckomatorp 19:3 m.fl.

Expediering:
Kommunförvaltningen (TSA, VSK)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 275-2009

Fördelning av kostnader för rensning av Svalövsbäcken
Sammanfattning
Svalövsbäckens dikningsföretag har i en skrivelse meddelat att man under
sommaren/hösten 2009 har för avsikt att rensa i Svalövsbäcken. Senaste
rensningen genomfördes 1996. Rensning kommer huvudsakligen att ske norr om
Svalövssjön med hjälp av entreprenör. Kostnader redovisas inte i skrivelsen, men
ordföranden i dikningsföretaget har muntligen angett att slutsumman kommer att
hamna på ca 50 000 kronor.
Kostnaderna för rensningen skall belasta hela dikningsföretaget, som har sin
början vid fastigheten Felestad 1:3 söder om Svalövs samhälle. Anmälan enligt 11
kap 15 § Miljöbalken är enligt ordföranden inlämnad till länsstyrelsen.
Vid en sammankomst med berörda markägare, 2009-06-26, framkom att det är
angeläget att rensning utförs i år. Motivet är att vattenståndet kan bli så högt
under odlingssäsongen att jordbruket försvåras och/eller att skördeutfallet kan bli
lidande. Vid tidigare rensningar bla 1987 samt 1996 har Svalövs kommun bidragit
med 55 % av den totala kostnaden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Miljö- och byggnadschef Tommy Samuelsson, daterad
2009-09-27
Skrivelse från Svalövsbäckens dikningsföretag, daterad 2009-07-07
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
● Svalövs kommun betalar 55 procent av den totala kostnaden för planerad
rensning av Svalövsbäcken, dock max 30 000 kronor, till Svalövsbäckens
dikningsföretag.
● Rensningen ska ske i samråd med Saxån-Braåns vattenvårdskommitté och
fiskevårdsförening.
● Kommunförvaltningen ges i uppdrag att se över fördelningen av kostnaderna
inför framtida rensningar inom Svalövsbäckens dikningsföretag.
● Förvaltningen uppdras ta fram underlag för den årliga budgeteringen för
dikningsföretag.
Expediering:
Svalövsbäckens dikningsföretag
Kommunförvaltningen (TSA)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 307-2009

Tematiskt tillägg till översiktsplan för vindkraftslokalisering
Sammanfattning
För att stödja främst den kommunala planeringen har regeringen avsatt 30
miljoner kronor under 2009 till planeringsinsatser för vindkraft. Den samlade
kostnaden för planeringsinsatsen för en vindkraftsplanering beräknas uppgå till
500 000 kronor. Av denna kostnad kan bidrag om 300 000 kronor sökas att
användas till konsultinsatser.
Den kommunala översiktsplanen är ett av de viktigaste instrumenten för att
reglera lokalisering av vindkraft. En fördjupning i form av ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen vore ett värdefullt redskap. Syftet med planeringsinsatsen skulle
vara att förutom möjliga utbyggnadsområden även redovisa mindre lämpliga
områden och olämpliga områden.
I översiktsplanen för Svalöv kommun redovisas fem för vindkraftsetablering
möjliga områden. Kommunen har utarbetat en vindkraftspolicy vilken antogs av
kommunfullmäktige 2007-12-17 och började gälla 2008-01-01. Översiktsplanen
och även policyn saknar tydliga riktlinjer för mindre lämpliga och olämpliga
områden. Trots fem utpekade områden har av olika skäl, andra delar exploaterats
för det tänkta intresset, vilket också gör att policyn kan behöva uppdateras. Med
anledning av bl.a. förändrad lagstiftning kan policyn visa sig vara otillräcklig,
varför en förnyad och utökad översyn skulle vara av värde.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från plan- och bygglovsarkitekt Vlasta Sabljak, daterad 200907-14
Informationsskrivelse från plan- och bygglovsarkitekt Vlasta Sabljak, daterad
2009-07-14
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
● Kommunförvaltningen uppdras att ansöka om ett bidrag på 300 000 kronor för
utarbetande av tematiskt tillägg ”fördjupad översiktsplan för vindkraft”.
Expediering:
Kommunförvaltningen (TSA, VSK)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 78-2008

Förfrågan från Teckomatorps församling om tomtköp, del av
Teckomatorp 20:6
Sammanfattning
Teckomatorps församling har i en skrivelse till kommunstyrelsen, daterad 200802-15, ansökt om att få köpa till tomtmark för att kunna bygga om
församlingshemmet, för att få mer ändamålsenliga lokaler.
Kommunförvaltningen Teknik & Service har tagit fram ett förslag på
överenskommelse mellan kommunen och Norra Skrävlinge Kyrkliga
Samfällighet avseende tomtköpet. Förvaltningen har även tagit fram ett förslag på
tillägg till nyttjanderätts- och skötselavtal mellan Svalöv kommun och
Teckomatorps sportklubb med anledning av minigolfanläggningen på fastigheten.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Teckomatorps församling, daterad 2008-02-15
Utkast till överenskommelse mellan Svalövs kommun och Norra Skrävlinge
Kyrkliga Samfällighet avseende tomtköp, del av Teckomatorp 20:6
Utkast till tillägg till nyttjanderätts- och skötselavtal mellan Svalöv kommun och
Teckomatorps sportklubb
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
● Förvaltningen uppdras ta fram slutliga avtalsförslag m m i ärendet för beslut i
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet.
Expediering:
Kommunförvaltningen (BLL, AJN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 306-2009

Försäljning av Rönnetorp (del av Svalöv-Felestad 18:2)
Sammanfattning
Svalöfs gymnasium har uttryckt att man vill lämna arrendet
av ekonomibyggnaderna (stall och loge) vid Rönnetorp. Själva boningshuset
med tomt (Svalöv Tirup 4:6) har tidigare försålts av Malmöhus läns landsting till
privatperson. Förhandlingar har förts med denne om en försäljning av
ekonomibyggnaderna, med tillkommande mark, ca 2 hektar, för en total
köpeskilling om 800 000 kr. Köpeskillingen består i 400 000 kr för byggnaderna,
och 200 000 kr per hektar jordbruksmark. Kostnaderna för förrättningen m m
belastar köparen.
Avsikten är att gymnasiet fortsatt t v arrenderar jordbruksmarken på samma sätt av
privatpersonen, som tidigare av Svalövs kommun.
Beslutsunderlag
Karta visande tänkt ny fastighet
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
● Ekonomichef Jan Bengtsson uppdras låta upprätta köpehandlingar och reviderat
arrendeavtal på villkor enligt ovan.
● Ekonomichef Jan Bengtsson bemyndigas underteckna vederbörliga handlingar i
ärendet.

Expediering:
Kommunförvaltningen (JBN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 4-2009

Kommunal förköpsrätt – Svalöv-Kågeröd 3:12
Sammanfattning
Svalövs kommun har att fatta beslut om utnyttjande eller avstående av sin
förköpsrätt fastigheten Svalöv-Kågeröd 3:12.
Beslutsunderlag
Köpebrev, daterat 2009-07-31, inkommet 2009-08-05
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
● Informationen noteras.
Expediering:
Kommunförvaltningen (JBN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 129-2009

Del av Alfastorp 2:13 vid Alfastorp 2:27 - Förfrågan om sänkt
tomtpris
Fastigheten Alfastorp 2:27 på Lergatan 2 i Tågarp skapades genom
fastighetsbildning år 1995. I samband därmed skapades ytterligare tomter. Samtliga
övriga tomter förutom Alfastorp 2:27 är sålda. Priset på tomten var 99 800 kr (25
000 kr + (100 kr x 748 m2)). Fastigheten har inte varit såld, men den har varit
bokad vid minst tre tillfällen. Ett par har visat intresse för tomten, men ansåg av
olika skäl att priset bör sänkas. Enligt skrivelsen är höjdskillnaden till gatunivå stor
och det skulle vara förenat med kostnader att fylla tomten till gatunivå och anpassa
den till angränsande tomter. Som huvudregel gör kommunen endast en grov
beredning av bostadstomter och det åligger köparna att iordningsställa tomterna för
bebyggelse. Intressenterna föreslog därför att kommunen skall sänka priset till 125
000 kr, inkl VA-anslutning. Det skulle i realiteten innebära ett tomtpris på 56 389
kr, med tanke på att kostnaden för VA-anslutningen enl uppgift från
Kommunförvaltningen Teknik & Service är 68 611 kr, inkl moms.
Plan- och strategiutskottet beslöt den 1 april 2009, § 28, att mot bakgrund av detta
sänka priset för tomten till 56 389 kr; en sänkning med 43 %.
Intressenterna har nu också visat intresse för en mindre del av Alfastorp 2:13
(bilaga). Alfastorp 2:27 gränsar i norr till denna del av Alfastorp 2:13. Området är
på ca 320 m2. Marken är inte detaljplanerad men enl Kommunförvaltningen Bo &
Bygg förhindrar detta inte att delen kan bebyggas med t ex ett garage. Frågan om
marken kan läggas till Alfastorp 2:27 är en fråga för lantmäteriet. Normalpriset för
tomtmark är 100 kr/m2.
Intressenterna önskar mot bakgrund av att marken inte är detaljplanerad och
markens skick att priset reduceras till 50 kr/m2.
Enligt beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 2007-06-25 respektive
2007-06-11 fastställer plan- och strategiutskottet (numera tillväxt- och
strategiutskottet) tomtpriset för enstaka tomter och områden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från administrativ chef Michael Andersson, inklusive bilaga,
daterad 2009-07-30
Skrivelse från Daniel och Janet Fernandez, daterad 2009-07-29
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
•
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets ordförande bemyndigas att i
samråd med vice ordföranden fatta beslut i ärendet.
Expediering:
Kommunförvaltningen (MAN)
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§9

Information, Mark, planering och exploatering
a) Planering för Röstånga 3:92 (Björkhäll) - upphävande av
fastighetsplan - ändring av detaljplan (Dnr 404-2008)
b) Tvist Svalövs kommun ./. Gunnar Nilsson ang uppsägning av arrendekontrakt ,
Norra Svalöv 4:1(KS 225-2007 och TSN 52-2008)
c) Lista över pågående detaljplanearbete i kommunen
d) Lägesrapport tomter per den 3 juni 2009 (Dnr 10-2009)
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet beslut
● Informationen noteras.
● Förvaltningen uppdras att hos lantmäteriet ansöka om avstyckning av den f d
lärarbostaden på Björkhäll i Röstånga (Röstånga 3:92) (Dnr 404-2008).
Expediering:
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 309-2009

Månsaboskolan, köket
Teknik- och servicechef Bengt Lindvall och kost- och städchef Lars Dahlberg har
i en skrivelse till utskottet redogjort för bakgrund och nuläge för Månsaboköket.
Månsaboskolan byggdes ca 1980 med karaktär av barrackbyggnad och köket är
idag leverantör av varm mat, samt tillbehör, till 2 skolor och 5 förskolor med en
produktionsvolym på nästan 800 luncher. Kostverksamheten fick i uppdrag att
utreda kökets status; en utredning som blev färdigställd 2007-06-28 och
avrapporterad till teknik- och servicenämnden 2007-09-03. Därefter gav
nämnden, 2008-01-07, kostverksamheten i uppdrag att utreda kökskapaciteten
för att se om det var möjligt att flytta produktion till annan verksamhet. Bengt
Lindvall har avrapporterat till nämnden 2008-05-05 att Kostverksamheten inte
kan lägga om hela Månsabos produktion.
Köket har första gången genomgått en inspektion från Kommunförvaltningen
Miljö 2007-12-07 och inte fått godkänt. Denna inspektion föranledde en
handlingsplan från kostverksamheten. De allvarliga påpekanden som kom från
Kommunförvaltningen Miljö är i vissa stycken överensstämmande med tidigare
gjord köksutredning 2007. Miljö har varit på återbesök 2008-12-01 och avvaktar
ett besked under 2009 vad som kommer att ske med Månsaboköket
Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden har villkorat ett godkännande av
livsmedelshantering till den 1 september 2009.
Kostverksamheten har lämnat en processgenomgång samt en
kökskapacitetsutredning och muntligt gett förslag på vad som bör göras.
Alternativen har varit ett helt nytt centralkök, total ombyggnad av nuvarande kök
på Månsabo alternativt att bygga till köket på Solgården.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Teknik- och servicechef Bengt Lindvall och kost- och
städchef Lars Dahlberg, daterad 2009-07-27
Godkännande av livsmedelsanläggning med förbehåll avseende Månsaboköket,
daterad 2009-04-27
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
● Kommunförvaltningen får i uppdrag att utreda en ombyggnad av köket på
Solgården.
● Utredningen ska beakta kommande upphandling av kostverksamhet.
Expediering:
Kommunförvaltningen (BLL, LDG)
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 231-2009

Köp av tilläggsuppgifter från Söderåsens miljöförbund
Sammanfattning
Söderåsens miljöförbund har via en skrivelse till kommunstyrelsen i Svalövs
kommun informerat om tilläggsuppgifter som förbundet kan utföra för
kommunen. Eventuella uppdrag finansieras genom ersättningar från beställaren.
Exempel på tilläggsuppgifter redovisas i skrivelsen.
En av föreslagna tilläggsuppgifter är klimat- och energirådgivning. Svalövs
kommun utför sedan 2008 klimat- och energirådgivning i egen regi.
Verksamheten finansieras huvudsakligen via statligt bidrag och kommunen har en
halv tjänst för detta arbete.
Det finns flera fördelar med att låta Söderåsens miljöförbund ta över dessa
arbetsuppgifter förutsatt att huvuddelen av de övriga kommunerna gör det samma.
Vi får bla en ökad/bredare kompetens, minskad sårbarhet samt ökad
tillgänglighet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Miljö- och byggchef Tommy Samuelsson, daterad
2009-07-09
Skrivelse från Söderåsens miljöförbund, daterad 2009-06-02
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
● Svalövs kommun ska för närvarande inte köpa några tilläggsuppgifter från
Söderåsens miljöförbund.
● Kommunförvaltningen får i uppdrag att utreda konsekvenserna av att låta
förbundet överta ansvaret för den lokala klimat- och energirådgivningen.
Expediering:
Söderåsens miljöförbund
Kommunförvaltningen (TSA)

Justerandes sign
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Dnr 33-2007, 36-2007

Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer,
åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för Södra
Östersjöns vattendistrikt och Västerhavets vattendistrikt
Sammanfattning
Vattenmyndigheten för Södra Östersjön och vattenmyndigheten för Västerhavet
har tagit fram förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och
miljökonsekvensbeskrivning för respektive vattendistrikt. De fyra dokumenten
sammanfattar arbetsmetoder och resultat inom vattenförvaltningen, ger förslag på
miljökvalitetsnormer för distriktens vatten, vilka åtgärder som behövs för att
dessa normer ska uppnås och vilka miljökonsekvenser dessa åtgärder väntas få
Förslagen är ute på samråd 2009-03-01 till 2009-09-01 och ska sedan beslutas att
gälla för perioden 2010-2015. Svalövs kommun har fått förslagen för yttrande.
Svalövs kommun kan i stort biträda den ambition som presenteras i materialet
som nödvändig utveckling och en viktig ambition. Kommunen anser emellertid
att det är en allvarlig brist i beslutsförslagen att vattenmyndigheterna valt att avstå
från ett genomarbetat förslag beträffande finansieringen av vattenförvaltningen.
Beslutsunderlag
Yttrande från strategisk utvecklare Thomas Arnström, daterat 2009-07-21
Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och
miljökonsekvensbeskrivning för Södra Östersjöns vattendistrikt, februari 2009
(http://www.lansstyrelsen.se/vattenmyndigheten/amnen/Sodra+Ostersjon/)
Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och
miljökonsekvensbeskrivning för Västerhavets vattendistrikt, februari 2009
(http://www.lansstyrelsen.se/vattenmyndigheten/amnen/Vasterhavet/)
Skrivelse från Sveriges vattenvårdsdirektörer, daterad februari 2009
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
● Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets antar det föreslagna yttrandet.
Expediering:
Vattenmyndigheten för Södra Östersjön
Vattenmyndigheten för Västerhavet
Kommunförvaltningen (TAM)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet
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Dnr 238-2009

Diskussionsunderlag över förslag till en ny kollektivtrafiklag SOU
2009:39
Sammanfattning
Kommunförbundet Skånes beredningen för kollektivtrafik- och
transportinfrastrukturfrågor har översänt ett diskussionsunderlag till
medlemskommunerna kring den statliga utredningen "En ny kollektivtrafiklag".
Syftet är att göra utredningen känd, skapa diskussion kring förslaget samt stämma
av medlemskommunernas synpunkter. Beredningen kommer att upprätta ett
förslag till yttrande till Kommunförbundet Skånes styrelse i månadsskiftet
aug/sept. Remisstiden löper ut den 18 september.
I september kommer utskottet och kommunstyrelsen att behandla ett eget förslag
till yttrande från Svalövs kommun.
Beslutsunderlag
Yttrande över förslag till en ny kollektivtrafiklag SOU 2009:39
(diskussionsunderlag), daterat 2009-06-15
Skrivelse från Kommunförbundet Skåne, daterad 2009-06-22
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
● Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets ställer sig bakom Kommunförbundet
Skånes förslag till yttrande.
Expediering:
Kommunförbundet Skåne

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 307-2006

Ansökan om auktorisation som bilskrotare - Gustav Pouladi,
Panelkungens Bilskrot, 260 20 Teckomatorp
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Skåne län har för yttrande översänt ansökan från Panelkungens
Bilskrot, 260 20 Teckomatorp, om förnyad auktorisation som bilskrotare på
fastigheten Teckomatorp 12:3.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets ordförande, Karl-Erik Kruse, har
utformat ett förslag till yttrande. I yttrandet framförs miljömässiga och
ordningsmässiga skäl, samt skäl som handlar om Teckomatorps strategiska
utveckling, för att Svalövs kommun inte anser att det är lämpligt att förnya
bilskrotens auktorisation.
Beslutsunderlag
Yttrande från Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets ordförande, Karl-Erik
Kruse, daterat 2009-07-27
Remiss från Länsstyrelsen i Skåne län, daterad 2009-05-08, inklusive bilagor
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
● Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet antar det föreslagna yttrandet
Expediering:
Länsstyrelsen i Skåne län
Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-08-05

§ 15

Information, Remisser, yttranden och övriga frågor
a) Riktlinjer för bostadsförsörjning i Svalövs kommun bostadsförsörjningsprogram, inkomna remissvar (Dnr 371-2008)
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
● Informationen noteras.
● Ärendet tas åter upp på utskottets sammanträden den 2 september 2009.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 386-2008

Sammanträdestider hösten 2009
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
● Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet sammanträder den 2 september, 30
september, 28 oktober och 25 november kl 15.00.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

