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§ 173 Initiering av nya ärenden 2018
Beslut
Gata/parkchef får i uppdrag att utreda följande ärenden och
återrapportera till tekniska nämnden
Trafiksituationen på Tingsgatan är kaotisk och en översyn behöver göras
Entreprenören FASAB smutsar ner på gatorna, åtgärd behöver göras.
Asfaltering på Råbyvägen vid tidigare gupp inte bra utförd, behöver
åtgärdas.
Varför har rondellen tagits bort i korsningen
Kristianstadsvägen/Kungsgatan och vissa crosslightbelysningar i samband
med ombyggnaden av centrum Stationssamhälle 2.0?
Hög asfaltkant på Ringsjövägen vid Z-grillen, behöver ses över.
Varför inköp av ett stort lager issmältningsmedel 2016?
Fastighetschefen får i uppdrag att utreda följande ärende och
återrapportera till tekniska nämnden
Tvålautomater i omklädningsrum på Lågedammsbadet bör ses över.

Sammanfattning av ärendet
Marie Keismar (L) initierade följande ärende
Trafiksituationen på Tingsgatan är kaotisk och en översyn behöver göras.
Lennart Koncz (C) initierade följande ärenden
Entreprenören FASAB smutsar ner på gatorna, åtgärd behöver göras.
Asfaltering på Råbyvägen vid tidigare gupp inte bra utfört, behöver
åtgärdas.
Varför har rondellen tagits bort i korsningen
Kristianstadsvägen/Kungsgatan och vissa crosslightbelysningar i samband
med ombyggnaden av centrum Stationssamhälle 2.0?
Hög asfaltkant på Ringsjövägen vid Z-grillen, behöver ses över.
Göte Andersson (L) initierade följande ärende
Varför inköp av ett stort lager issmältningsmedel 2016?
Stefan Jepson (-) initierade följande ärende
Tvålautomater i omklädningsrum på Lågedammsbadet bör ses över.
Svar på initierade ärenden 2018-11-15 av Lennart Koncz (C)

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Fråga: Gatubelysningsstolpe utmed Tingsgatan som tagits bort tidigare,
skulle regleras vid ombyggnaden av Stationssamhälle 2.0, har detta
beaktats.
Svar: Det har inte gått att avgöra om belysningen är tillräcklig förrän den
nya belysningen är i drift. Slutbesiktning utföres i januari 2019.
Fråga: Se till att entreprenören FASAB återställer alla ytor som de har
använt som upplagsplats för projektet Stationssamhälle 2.0. I samband vid
återställande av marken vid Söderängen som FASAB har använt som
upplagsplats, föreslås en hårdgörning (grus) av denna yta.
Svar: De platser som entreprenören haft som upplag kommer att återställas
och besiktigas vid entreprenörens avetablering.
Enligt gällande detaljplan skall området vara park- och grönyta och
parkering medges inte.
Delområdet avsätts för utveckling av spontanidrottsanläggning och
parkmark inom Hörby centrum i översiktsplanen.
Beslutet skickas till
Lennart Koncz (C)
Gata/parkchef
Fastighetschef
_____
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