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Anslag/bevis 
Protokollet är justerat.  

Organ Tekniska nämndens utskott 

Sammanträdesdatum 2018-04-09 

Datum för anslagets 
uppsättande 

2018-0 Datum för anslagets 
nedtagande 

2018-0 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Tekniska kontoret 

Underskrift  

 Jessica Karlsson 
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§ 22    

Prognos 
Tekniska nämndens utskott noterar informationen till protokollet. Informationen kommer att 
ges på tekniska nämndens sammanträde i april. 
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§ 23      

Information från budgetberedningen 
Tekniska nämndens utskott noterar informationen till protokollet. Informationen kommer att 
ges på tekniska nämndens sammanträde i april. 

Bakgrund 
Gunnar Elmeke informerar från budgetberedningen. 
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§ 24      

Fördjupad översiktsplan Vetlanda 
Tekniska nämndens utskott tar inte ställning i frågan. Samrådsyttrande kommer att tas på 
tekniska nämndens sammanträde i april. 

Bakgrund 
Den fördjupade översiktsplanen för Vetlanda tätort är under samråd. Presentation av de 
frågor som särskilt berör nämnden kommer att ske på nämndmötet. Samrådsunderlaget 
återfinns på kommunens hemsida. Önskas en utskriven version av underlaget kan 
nämndsekreteraren kontaktas. 

Beslut skickas till 
Martin  Karlsson 
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§ 25                                                 Dnr 2017/TK082-56  

Detaljplan för del av Stensåkra 2:2 och Kindbågen 1, Ringvägen 

Beslut 
Efter förslag från ordförande beslutar tekniska nämndens utskott 

- att inget erinra mot samrådshandlingen Stensåkra 2:2 och Kindbågen 1, Ringvägen 

Bakgrund 
Syftet med planen är att pröva möjligheten att planlägga för bostäder, park och natur, men 
även säkerställa vattenområdet inom planområdet som är en del av Vetlanda bäcken. 
Planområdet ligger ca 1 km sydöst om Vetlanda centrum. Planområdet gränsar i väster till 
Ringvägen och fastigheten Kindbågen, i öster till fastigheten Killingen 1, 2 och Kitteln 1,2, och 
i norr till Wilhelm Petris väg. Planområdets totala areal är ca 1 hektar varav ca 500 kvm av 
vattenområde. Planområdet omfattar del av fastigheten Stensåkra 2:2 som ägs av Vetlanda 
kommun och del av fastigheten Kindbågen 1 som är i privat ägo. 

Beslut skickas till 
Mohamad Al-Hindi 
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§ 26      

Reglering av parkeringstider  

Tekniska nämndens ordförande ger projekteringsavdelningen i uppdrag att se över 
parkeringstiderna inom Vetlanda tätort, speciellt Delfinparkeringen. Ärendet återkommer på 
tekniska nämndens sammanträde i maj. 

Bakgrund  
Percy Karlsson (S) har fått synpunkter på att  parkeringstiden på Delfinparkeringen är för lång 
(4 timmar). 

Beslut skickas till 
Björn Wiberg  
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§ 27 
     
Tomtförsäljning  

Beslut  
Tekniska nämndens utskott beslutar 
 

- sälja tomten Vetlanda Nässelfjärilen 3, med en yta av 1379 kvadratmeter till  
Lise Lundin, XXXXXX-XXXX och Stefan Gunnarsson, XXXXXX-XXXX, Stationsgatan 7 A,  
574 31 Vetlanda för ett pris av 344 750 kronor. 

Beslut skickas till 
Lise Lundin & Stefan Gunnarsson 

Emmy Hult 

Andrea Johansson 

  



Sammanträdesprotokoll 

Tekniska nämndens utskott 
 Sida 

2018-04-09 9 (10) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 28      

Pågående projekt 
Tekniska nämndens utskott noterar informationen till protokollet. Informationen kommer att 
ges på tekniska nämndens sammanträde i april. 

Bakgrund 
Gunnar Elmeke informerar om 

- Skyttemossen, de sista provtagningarna görs 
- Rivning av gamla delen av Tomasgården 
- Rivning av Mellangårdens ladugård 
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§ 29 

Brev om planering av förskola vid Mela 
Tekniska nämndens utskott ger uppdrag till ordförande att svara på brevet genom att hänvisa 
till kommande samrådsredogörelse för detaljplanen och att synpunkterna kommer att 
behandlas där. 

Bakgrund 
Brev har inkommit från Bertil Ståhl om planering av förskola vid Mela enligt detaljplan. 
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