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Plats
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Konf.rum 522, 4.e vån, Kommunhuset Sundsgatan 29,
Vänersborg

Tid

Torsdagen den 4 juni, 2015 Kl: 09:15– 10:30

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Utsedd att justera

Peter Göthblad (FP)

Paragrafer

§ 33-36

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

............................................................................................
Birgitta Andersson

..........................................................................................
Benny Augustsson (S)

Justerande

.............................................................................................
Peter Göthblad (FP)
_____________________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Fastighetsutskottet
2015-06-04

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet

Underskrift
utdragsbestyrkande

Fastighetsenheten, Sundsgatan 29,
Vänersborg

........................................................................
Wanda Gårdehall
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Närvarolista
Beslutande
Benny Augustsson (S) ordf.
Peter Göthblad ( FP) 1:e vice ordf.
Anders Wiklund (MP)

Tjänstgör för

Övriga deltagare
Sophia Vikström, förvaltningschef
Gunnar Björklund, fastighetschef
Maria Wagerland, mark- och exploateringsingenjör
Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare
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Ärenden

Sid

§ 33

Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare

4

§ 34

Ny förskola i kv. Hönan – Belfragegatans förskola

5

§ 35

Information: Önskemål att riva kran 1, Aarhuskranen, 6
Vänersborgs hamn

§ 36

Information Hallby 2:16, Gaddesanda badplats

7
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SBN 2015/1

Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare
Ordförande Benny Augustsson (S) öppnar sammanträdet och Peter Göthblad (FP) utses
att jämte ordföranden justera protokollet.
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SBN 2014/164

Ny förskola i kv. Hönan – Belfragegatans förskola
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade (2015-05-11, § 69) påtala för
samhällsbyggnadsnämnden att processen med ny förskola inom kvarteret Hönan
fortgår och att barn- och utbildningsnämnden inväntar återkoppling i ärendet.
Fastighetsenheten fick in anbud som låg utöver den investeringsram som tilldelats
projektet. Samhällsbyggnadsnämnden begärde utökat anslag från kommunfullmäktige.
Utökat investeringsanslag är ännu ej beviljat.
Kommunstyrelsens arbetsutskott (2014-012-08, § 249) beslutade att remittera ärendet
till barn- och utbildningsnämnden, för att ur ett verksamhetsperspektiv belysa
alternativ placering av den nya förskolan till kv. Kalkonen istället.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-05-11, 69 att som svar till KSAU,
översända yttrande daterat 2015-04-15.

Fastighetsutskottet beslutar
att avvakta med fortsatt process kring ny förskola inom kv. Hönan till dess att
kommunstyrelsens arbetsutskott återkommer med vägledning i ärendet och om
finansiering.
- ovanstående beslut skickas till kommunstyrelsens arbetsutskott samt barn- och
utbildningsnämnden som svar på återkoppling i ärendet.
_____________

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Bilaga:
Fastighetsenhetens skrivelse daterad 2015-05-25
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SBN 2014/164

Information: Önskemål att riva kran 1 Aarhushuskranen,
Vänersborgs hamn
Ärendebeskrivning
Fastighetschefen informerar i ärendet. Det har inkommit önskemål från Vänerhamn,
daterat 2014-02-04 om att riva kran 1, Aarhuskranen, Vänersborgs hamn.
I Vänersborgs hamn finns en kran som inte längre är i bruk. Kranen måste underhållas
på grund av att den behöver flyttas när den står vägen.
Vänerhamn önskar riva kranen för att kunna utnyttja kajen effektivare vid lossning och
lastning.
Fastighetschefen har skickat rivningslov till byggnadsnämnden.

Fastighetsutskottet beslutar
att notera informationen.

_____________

Protokollsutdrag
Fastighetschefen
Vänerhamn
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SBN 2015/122

Information gällande förfrågan om förvärv av fastighet vid
Gaddesanda badplats
Ärendebeskrivning
Mark- och exploateringsingenjören redogör i ärendet.
Ägaren till Hallby 2:16 har gjort en förfrågan till kommunen om det finns intresse att
förvärva fastigheten. Fastigheten är belägen i Gaddesanda och består av ett strandområde med tillhörande mindre kioskbyggnad vid badplatsen.
Fastighetens areal är 3960 kvm. Taxeringsvärdet är 101 000 kr.
Diskussionen med fastighetsägaren är avslutad, då parterna har helt skilda uppfattningar
om fastighetens värde.
Fastighetsenheten har upprättat en skrivelse i ärendet daterad 2015-05-26.

Fastighetsutskottet beslutar
att notera informationen
_____________

Protokollsutdrag
Mark- och exploateringsingenjören
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