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Plats

Rum 214, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

2013-01-10 08:30 – 09:15

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Utsedd att justera

Benny Augustsson

Paragrafer

§ 1-3

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

............................................................................................
Gunnar Björklund

..........................................................................................
Christer Thobiasson (M)

Justerande

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

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

Fastighetsutskottet
2013-01-10

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet

Underskrift
utdragsbestyrkande

Fastighetsenheten, Sundsgatan 29,
Vänersborg
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Närvarolista
Beslutande
Christer Thobiasson (M) ordf.
Benny Augustsson ( S) 1:e vice ordf.
Bo Carlsson ( C) 2:e vice ordförande
James Bucci ( V)

Tjänstgör för

Övriga deltagare
Gunnar Björklund, fastighetschef
Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare
Maria Wagerland, fastighetsingenjör
Sophia Vikström, förvaltningschef

_________________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämndens
Fastighetsutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2013-01-10

3 (6)

Ärenden
§1
§2
§3

Sid
Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare
Avyttring av kommunägda bygdegårdar
Röjningsarbete på Fiolen 3 samt Blåsut 2:2
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§1

Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare
Ordförande Christer Thobiasson ( M) öppnar sammanträdet och
Benny Augustsson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.
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Dnr SBN 2012/152

Avyttring av kommunägda bygdegårdar
Fastighetsutskottet beslutade (2012-09-06 § 25) att de tre bygdegårdsföreningar som
nyttjar kommunens fastigheter (delat ägarskap till byggnaden Gestad Bygdegård), ska
tillskrivas med hänvisning till tidigare beslut ( 2004-09-14): ” På sikt är det kommunens
ambition att alla gårdar blir föreningsägda …… ”
Svar har inkommit från Åttersrud Bygdegårdsförening, Gestad Bygdegårdförening samt
Föreningen Vår Bygd 1891(Rösebo). Svaren redovisades för ledamöterna i
samhällsbyggnadsnämndens fastighetsutskott.

Fastighetsutskottet beslutar
att fastighetsenheten meddelar Åttersrud Bygdegårdsförening samt Gestad
Bygdegårdsförening, att ingen förändring föreslås avseende ägandet av
de bygdegårdarna.
att fastighetsenheten undersöker om Boverkets ”Investeringsbidrag till allmänna
samlingslokaler” kan erhållas för upprustning av Rösebo bygdegård.
att fastighetsenheten sammankallar till medborgardialog i Rösebo för att efterhöra om
allmänheten har intresse av att bilda Rösebo Bygdegårdsförening eller liknande.

Protokollsutdrag till:
•

Gestad Bygdegårdsförening
• Åttersrud Bygdegårdsförening
• Föreningen Vår Bygd 1891 ( Rösebo)
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Dnr SBN 2012/229

Röjningsarbete på Fiolen 3 samt Blåsut 2:2
Med anledning av att området kan komma att exploateras och därför bör göras mer
tillgängligt och synligt, föreslås att fastighetsenheten får i uppdrag att röja området på
del av Blåsut 2:2 samt Fiolen 3. Röjningsarbetet bör i så fall ske i samband med att även
närliggande parkområde också röjs.

Fastighetsutskottet beslutar
att fastighetsenheten får i uppdrag att låta utföra röjningsarbete på aktuella fastigheter
med målsättningen att området ska vara mer tillgängligt och synligt inför
exploatering samt att även anslutande parkområde röjs.
att röjningen planeras och utförs i dialog med Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
samt Gatuenheten/Parkavdelningen.
att fastighetsingenjören anlitar lantmäteriet och markerar fastighetsgränser till aktuellt
röjningsområde på del av Blåsut 2:2 samt Fiolen 3.
att kontroll sker av eventuell otillåtna markupplåtelser på röjningsområdet , vilket i så
fall handläggs i vederbörlig ordning.
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