SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-11
Bygg- och miljönämnden
Plats och tid

Hörbysalen 1
Onsdagen den 11 november 2020 kl 13:00–14:15

Beslutande

Leif Rosvall (SD), ordförande
Astrid Lofs (SD), 1:e vice ordförande §§ 186-187
Jens Rosberg (L), 2:e vice ordförande
Peter Johansson (SD)
Sven-Ingvar Sigvardsson (M)
Åsa Sandgren (C)
Tommy Hall (S)

Övriga deltagande

Gunvor Nilsson, nämndsekreterare
Ida Persson, bygg- och miljöchef
Jenny Eriksson, stf bygg- och miljlöchef

Utses att justera
Paragrafer
Justeringens plats och tid

Åsa Sandgren
185, 186 och 187, övriga paragrafer finns i ordinarie protokoll
2020-11-11 kl 15:30 kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby

Sekreterare

Gunvor Nilsson
Ordförande

Leif Rosvall (SD)
Justerande

Åsa Sandgren (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2020-11-11

Datum för anslags uppsättande

2020-11-12

Förvaringsplats för protokollet

Hörby kommun

Underskrift

Gunvor Nilsson

Datum för anslags nedtagande

2020-12-04
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2020-11-11
Bygg- och miljönämnden
Dnr BMN 2020/141

§ 185 Miljöpris 2020, nominering
Jäv
Astrid Lofs (SD) deltar ej i handläggningen av detta ärende.

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att Miljöpris 2020
tilldelas Ringsjöbygdens biodlarförening.
Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Miljöpriset delas ut för en särskilt förtjänstfull insats inom miljöområdet i
Hörby kommun. Insatsen skall leda till bättre miljö, förebygga-, begränsa eller
undanröja miljö- och hälsofarlig verksamhet. Detta kan ske genom
information, undervisning, produktutveckling och aktivt miljö-och
hälsovårdsarbete. Priset kan delas på flera pristagare.
Prissumman är 20 000 kr.
Kommunstyrelsen utser mottagare efter förslag på nominering från bygg- och
miljönämnden.
Till Miljöpris 2020 har 2 nomineringar inkommit.
Tre av kommunens förskolor, Björnligan i Killhult, Västanvinden i Västerstad
och Östanvinden i Östraby.
Dessa tre förskolor arbetar miljöinriktat genom Håll Sverige Rents Grön
Flagg, och deras engagemang kommer bidra till att våra barn växer upp till
miljömedvetna individer. Jag vet att man egentligen inte kan nominera sin
egen verksamhet, men eftersom det är pedagogerna och barnen som driver
detta arbete under året så gör jag ändå ett försök. De förtjänar att
uppmärksammas extra för deras viktiga insats för miljön, och så viktigt att
miljöarbetet börjar med våra yngsta barn på förskolan för att det ska leda till
en hållbar utveckling framöver. Förskolornas nya temaarbete som kommer
vara under följande två terminer handlar om:
Björnligan Hav & Vatten
Östanvinden och Västanvinden Livsstil & Hälsa
De har lämnat in utförliga handlingsplaner kring vilka olika
utvecklingsområde man kommer fokusera på, jag återkommer gärna med
dessa om ni vill veta mer.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Ringsjöbygdens Biodlarförening
Är en förening som grundades 1919 och föreningens bigård finns placerad på
Fulltofta naturcentrum.
Föreningen har idag 144 medlemmar och har under de senaste åren aktivt
arbetat med att utveckla verksamheten.
Medlemmar har allt ifrån 1-3 och upp till 15-90 samhällen.
Genomsnittsproduktion av honung ligger på 30-40 kg/samhälle.
Att bina producerar honung vet alla, men den största betydelsen för oss är att
de pollinerar växter så att det blir frukt och bär åt oss och mängder av fåglar
och andra djur.
Utan bin skulle det bli väldigt tomt i affären där vi handlar resultatet av binas
gratistjänster åt oss! Cirka en tredjedel av maten vi äter har pollinerats av bin
och humlor.
Att värna om de vilda bina är av största vikt då de vilda bina och våra vanliga
honungsbin kompletterar varandra
Föreningen arbetar med att möjliggöra för både nya och etablerade biodlare
genom ökad kunskap, att på olika sätt öka mångfalden och binas
förutsättningar i samhället samt att kunna få information och förädla olika
produkter inom binäringen.
Vi bedriver kursverksamhet för nya medlemmar samt månadsmöten där vi tar
upp aktuella frågor gällande biodling.
Föreningens har utrustning som medlemmarna får använda tex. slunga,
ramvaxsmältare, mellanväggspress. Föreningen har under året köpt
bidrottningar för avel från Hasslö.
Yrkanden
Peter Johansson (SD) yrkar att Miljöpris 2020 tilldelas Ringsjöbygdens
biodlarförening med instämmande av Tommy Hall (S) och Sven-Ingvar
Sigvardsson (M).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-04
Nominering inkommen 2020-10-20
Nominering inkommen 2020-10-30
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljönämnden
Dnr BMN 2020/142

§ 186 Arkitekturpris 2020, nominering
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att Arkitekturpris
2020 inte delas ut.
Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Arkitekturpris inrättades av Kommunfullmäktige
2020-05-25 § 99.
Syftet med arkitekturpriset är att uppmärksamma och lyfta nya spännande
projekt i Hörby kommun, som genom god arkitektur skapat mervärden i
samhället och bidragit till att skapa unika livsmiljöer drivna av kreativitet.
Prissumman är 10 000:Slutgiltigt beslut om pristagare tas av kommunstyrelsen efter beslut av byggoch miljönämnden om rekommendation av pristagare.
Ingen nominering har inkommit.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-04
Nominering byggnadsvårdspris
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BMN 2020/142

§ 187 Byggnadsvårdspris 2020, nominering
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta att
Byggnadsvårdspris 2020 tilldelas Elvy och Curt Svensson i Hagstad.
Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Byggnadsvårdspris inrättades av Kommunfullmäktige
2020-05-25 § 99.
Syftet med byggnadsvårdspriset är att uppmärksamma projekt som bevarar
och utvecklar befintliga bebyggelsemiljöer i Hörby kommun, och som bidrar
till att skapa trivsel och bevara Hörby kommuns kulturhistoria för kommande
generationer.
Prissumman är 10 000:Slutgiltigt beslut om pristagare tas av kommunstyrelsen efter beslut av byggoch miljönämnden om rekommendation av pristagare.
Elvy och Curt Svensson i Hagstad har nominerats för sitt arbete med att
renovera Pälsahuset i Hagstad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-04
Nominering byggnadsvårdspris
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

