
PROTOKOLL 1 (17) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-25 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Plats och tid Digitalt möte via Teams kl. 08:30 – 11:30 

Beslutande Niklas Banérsson (C) ordförande 
Rune Magnusson (C)  
Hans Olsson (M) 
Harley Johansson (BA)  
Anne Gustavsson (KD) 
Jarkko Pekkala (S), 2:e vice ordförande 
Annika Karlsson (S),  
Gullvi Dahllöf (S) 

Övriga deltagande Niclas Beerman, förvaltningschef 
Lena Limslätt-Petersson, nämndsekreterare 
Agneta Turnstedt-Nyström, förvaltningsekonom 
Hugo Kjellin, fastighetschef, § 24, § 25, § 32 
Anna Gustavsson, simhallschef, § 32 

Utses att justera Jarkko Pekkala (S) 
Justeringens plats och tid Rådhusgatan 2, Emmaboda, 2021-03-26, kl. 09:00 

Underskrifter sekreterare Paragrafer 24 - 32 
Lena Limslätt-Petersson 

ordförande 
Niklas Banérsson 

justerare 
Jarkko Pekkala 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/styrelse Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-03-25 

Datum för anslags 2021-03-26 Datum för anslags 2021-04-17 
uppsättande nedtagande 

Förvaringsplats för Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda 
protokollet 

Underskrift 
Lena Limslätt Petersson 



PROTOKOLL 2 (17) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-25 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning 

§ 24 Ekonomi
§ 25 Yttrande – Medborgarförslag – Installera solceller på samtliga

kommunägda solbelysta tak 
§ 26 Yttrande – Motion – Gång och cykelbanor i södra området
§ 27 Förbudsskylt gällande genomfart med tung lastbil Norra Lindåsgatan -

Rasslebygd 
§ 28 Svar till kommunrevisionen avseende PwC:s granskning av upphandling

och inköp – Emmaboda kommun 
§ 29 Köp av tomt – Suttarekulla 2:6
§ 30 Tomträttsavtal för fastigheten – Nötskrikan 6
§ 31 Inkomna delegationsbeslut
§ 32 Tekniska kontoret informerar
§ 33 Övrigt



PROTOKOLL 3 (17) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-25 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 24 TFN/2021:2 

Ekonomi 

Budget 2022 – Information inför budgetberedning med kommunstyrelsen 
2021-03-26. 

Investeringsuppföljning för 2021 – Investeringsram för 2021 är 5 500 000 kronor 
Tidigare investeringsbeslut 180 000 
Tidigare investeringsbeslut 1 720 000 
*Rättelse Spinningcyklar – Årligt utbyte 50 000 
Ingående investeringsram – 2021-03-01 3 550 000 
Lindås skola utemiljö – Nytt staket och mur 300 000 
Bjurbäcksskolan, köksutrustning – nedkylningsskåp 210 000 
Förskolor – Pergola 400 000 
Örnen 6 – Rivning 220 000 
Vilhelm Moberg gymnasium – Markarbete moduler 635 000 
Lidahult Ridanläggning – Solceller (projekt 25236) 200 000 
Program för flytt av fordon 50 000 
Summa 2 015 000 
Kvar att fördela ur investeringsram 2021 1 535 000 

*Kostnad för årligt utbyte av spinningcyklar ska vara 100 000 kronor istället för
50 000 kronor, därför ändring i februaris investeringsuppföljning, se tabell ovan.

____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 

att godkänna fördelningen avseende investeringar på 2 015 000 kronor 
____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 

att godkänna fördelningen avseende investeringar på 2 015 000 kronor 
____ 



PROTOKOLL 4 (17) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-25 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 25 TFN:2021:22 300  / KS:2020:379 

Yttrande – Medborgarförslag – Installera solceller på samtliga kommunägda 
solbelysta tak 

Bakgrund 
Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren anser att kommunen bör 
installera solceller på alla sina solbelysta tak i söder-, öster och västerläge. 
Samtliga aktuella takytor bör vara försedda med solceller senast år 2030 med en 
utbyggnadstakt om minst 10 % av aktuella takytor årligen från år 2020. ”Med 
kommunägda ytor menas även byggnader som ägs av kommunala bolag. Att 
lämna den fossila energin, d v s förbränning av olja, gas och kol är en nyckel för 
att klara klimatkrisen. Vi behöver därför öka produktionen av grön energi för att 
ersätta de fossila energikällorna. Sol-el är de in särklass miljövänligaste energin 
och enorma möjligheter att producera mycket el från solen genom att nyttja våra 
solbelysta takytor”. 

Yttrande 
Alla tak är inte lämpade för en solcellsinstallation. Det kan vara anledningar 
såsom bärighet, taklutning och skuggning av t. ex träd eller andra byggnader. Ska 
man installera solceller så behöver man också titta på takets skick. Underhåll av 
takets tätskikt bör ligga långt fram för att det ska vara lämpligt att installera 
solceller då man inte vill nedmontera dessa efter några få år av drift för att göra 
underhåll.  
Installationer på tak är också problematiska ur driftsynpunkt där många 
anläggningar är svåråtkomliga samt att risken finns att kablage skadas av snö och 
is.  
I dag har kommunen och bolagen flera, av kommunfullmäktige fattade beslut 
gällande solceller så som att  

• bolagen ska titta på möjligheter att vid ny-, om – och tillbyggnad investera
i solceller med målet att vara självförsörjande på el med hjälp av solceller

• se över möjligheten att bygga fler solcellsanläggningar på sina egna tak
eller markytor, med målet att i så stor utsträckning som möjligt vara
självförsörjande på el med hjälp av solceller

• titta på möjligheten att investera i solceller med målet att i så stor
utsträckning som möjligt vara självförsörjande på el med hjälp av solceller

Dessa beslut ger ett större spelrum gällande investeringar av solceller. Det tillåter 
även installationer på mark som har flera fördelar. Drift och underhåll kan göras 
utan problem och större anläggningar på mark är generellt billigare än 
takinstallationer. 
Tekniska förvaltningen anser inte att det är motiverat varken ekonomiskt eller 
tekniskt att fastslå detta förslag. 



PROTOKOLL 5 (17) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-25 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag – Installera solceller på samtliga kommunägda

solbelysta tak
• Yttrande – Medborgarförslag – Installera solceller på samtliga

kommunägda solbelysta tak
• Kommunfullmäktige protokoll 2019-04-29 § 50
• Kommunfullmäktige protokoll 2017-02-13 § 11

____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

att godkänna yttrandet på medborgarförslaget – Installera solceller på samtliga 
kommunägda solbelysta tak och ta det som sitt eget 

att översända yttrandet på medborgarförslaget – Installera solceller på samtliga 
kommunalägda solbelysta tak 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse 
medborgarförslaget – Installera solceller på samtliga kommunägda 
solbelysta tak som besvarat 

____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna yttrandet på medborgarförslaget – Installera solceller på samtliga 
kommunägda solbelysta tak och ta det som sitt eget 

att översända yttrandet på medborgarförslaget – Installera solceller på samtliga 
kommunalägda solbelysta tak till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse 
medborgarförslaget – Installera solceller på samtliga kommunägda 
solbelysta tak som besvarat 

____ 



PROTOKOLL 6 (17) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-25 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 26 TFN:2021:25 312 / KS:2020:343 

Yttrande – Motion – Gång och cykelbanor i södra området 

Motion 
Det finns flera villaområden och hyreshus i södra området. Bilar kör ofta med 
högre hastighet än de tillåtna 40 km/tim. De flesta gatorna är raka och breda och 
inbjuder till att föra fort. I området bor många äldre men även barnfamiljer. 
Det finns trottoar för gående och cyklister på Södra vägen, övriga gator i området 
har inga gång- eller cykelvägar. 

Socialdemokraterna i Emmaboda yrkar att 
• en trottoar för gång och cykel ordnas på Östra Sveagatan och Lindgatan

(Lindehultsvägen)
• gång- och cykelvägar mellan Östra och Västra Sveagatorna och

Ölandsgatan (mellan Sveagatan och Mellangatan rustas upp, får belysning
och hålls i ordning både sommar som vinter (gräsklippning/snöskottning)

Ärendets beredning 
Samråd med teknisk service och beaktande av gång- och cykelplanen. 

Yttrande 
Gång- och cykelvägen mellan Sveagatan och Ölandsgatan korsningen 
Smedjegatan/Mellangatan kommer att rustas upp med två stycken gatubelysnings- 
armaturer. Dessutom kommer vägen att ses över i sin helhet och kompletteras med 
bilspärr. 

Gång- och cykelvägen mellan Sveagatan och Lindehultsgatan kommer att rustas 
upp med tre stycken gatubelysningsarmaturer. Dessutom kommer vägen att ses 
över i sin helhet och kompletteras med bilspärr samt ny vägtrumma. 

Någon trottoar är inte aktuell för Lindgatan eller Sveagatan. 
2019-05-29 gjordes en trafikmätning på Lindgatan och medelhastigheten var då 
42,3 km/h. Sveagatan är dessutom ingen genomfartsled, det vill säga det är boende 
på gatan och anslutande villagator som nyttjar vägen. 

Konsekvensbeskrivning 
Med föreslagna åtgärder skapas en tryggare trafikmiljö för alla gång- och 
cykeltrafikanter i området. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för upprustningen kommer att tas från projekt ”Gång- och cykelvägar”. 



PROTOKOLL 7 (17) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-25 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
• Motion – Gång- och cykelbanor i södra området
• Yttrande – Motion – Gång- och cykelbanor i södra området
• Gång- och cykelplanen

____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

att godkänna tekniska förvaltningens yttrande på motionen – Gång och 
cykelbanor i södra området och ta det som sitt eget 

att översända yttrandet på motionen – Gång och cykelbanor i södra området till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse motionen – 
Gång- och cykelbanor i södra området som besvarad 

____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna tekniska förvaltningens yttrande på motionen – Gång och 
cykelbanor i södra området och ta den som sitt egen 

att översända yttrandet på motionen – Gång och cykelbanor i södra området till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse motionen – 
Gång- och cykelbanor i södra området som besvarad 

____ 



PROTOKOLL 8 (17) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-25 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 27 TFN:2021:53 

Förbudsskylt gällande genomfart med tung lastbil Norra Lindåsgatan - 
Rasslebygd 

Bakgrund 
Vid teknik- och fritidsnämndens möte 2021-01-28 uppmärksammades nämnden 
på att förbudsskylt gällande genomfart med tung lastbil vid infarten från riksväg 
28  till Norra Lindåsgatan – Rasslebygd saknas. 

Sammanfattning 
Vid förberedande för uppsättning av skylt uppmärksammades att 
kommunfullmäktige inte beslutat att någon förbudsskylt gällande genomfart för 
trafik med tung lastbil skulle sättas upp från väg 28 till riksväg 120 utan beslutet 
gällde endast förbudsskylt från infart Lindåskorsningen, riksväg 120 till väg 28. 
Som texten var skriven i beslutet är skyltningen korrekt.  
Då beslutet skulle läggas in i den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter 
(RDT) var transportstyrelsens tolkning att det gällde endast från riksväg 120 till 
väg 28 men inte tvärt om.  

Kommunfullmäktige behöver besluta om förbud mot genomfart av trafik med 
tung lastbil i båda riktningarna på Norra Lindåsgatan – Rasslebygd mellan riksväg 
120 och väg 28. 
____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ändra texten Norra 
Lindåsgatan/Rasslebygdsvägen till Norra Lindåsgatan – Rasslebygd då 
Rasslebygdsvägen inte finns i Nationella vägdagabasens (NVDB) register 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om förbud 
gällande genomfart med tung lastbil i båda riktningarna på Norra 
Lindåsgatan – Rasslebygd mellan riksväg 120 och väg 28 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att till 
polismyndigheten översända remiss för yttrande i ärendet förbud gällande 
genomfart med tung lastbil i båda riktningarna på Norra Lindåsgatan - 
Rasslebygd 

____ 



PROTOKOLL 9 (17) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-25 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ändra texten Norra 
Lindåsgatan/Rasslebygdsvägen till Norra Lindåsgatan – Rasslebygd då 
Rasslebygdsvägen inte finns i Nationella vägdagabasens (NVDB) register 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om förbud 
gällande genomfart med tung lastbil i båda riktningarna på Norra 
Lindåsgatan – Rasslebygd mellan riksväg 120 och väg 28 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att till 
polismyndigheten översända remiss för yttrande i ärendet förbud gällande 
genomfart med tung lastbil i båda riktningarna på Norra Lindåsgatan - 
Rasslebygd 

____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



PROTOKOLL 10 (17) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-25 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 28 TFN:2021:41 

Svar till kommunrevisorerna avseende PwC:s granskning av upphandling 
och inköp 

Bakgrund 
Kommunens revisorer har efter en väsentlighets- och riskbedömning beslutat 
genomföra en granskning av kommunstyrelsens och nämndernas hantering av 
upphandling och inköp. Granskningen genomfördes genom dokumentstudier, 
intervjuer och ett urval av inköp med en avgränsning till år 2020. 

Sammanfattning 
Efter genomgång av granskningens samtliga revisionsfrågor är den samlade 
bedömningen att kommunstyrelsens och nämndernas hantering av upphandling 
och inköp inte helt är ändamålsenlig, samt att den inte helt sker med tillräcklig 
intern kontroll. 

Teknik och Fritidsnämnden arbetar aktivt med att följa Lagen om offentlig 
upphandling och de riktlinjer som finns i Emmaboda kommun och ser positivt på 
det förslag som är framtaget i ny upphandlingspolicy med 
tillämpningsanvisningar. 

Förvaltningens roll 
Liksom andra förvaltningar och kommunala bolag har Tekniska kontoret deltagit 
under granskningen och är en del i de åtgärder som behöver hanteras, beskrivna i 
rapporten.  

Beslutsunderlag 
• Svar till kommunens revisorer avseende PwC:s granskning av upphandling

och inköp
• PwC:s rapport – Granskning av upphandling och inköp

____ 

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

att fastställa tekniska kontorets svar till kommunens revisorer avseende PwC:s 
rapport – Granskning av upphandling och inköp och ta det som sitt eget 

att  till kommunens revisorer översända teknik- och fritidsnämndens svar på 
PwC:s rapport – Granskning av upphandling och inköp 

____ 



PROTOKOLL 11 (17) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-25 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att fastställa tekniska kontorets svar till kommunens revisorer avseende PwC:s 
rapport – Granskning av upphandling och inköp och ta det som sitt eget 

att  till kommunens revisorer översända teknik- och fritidsnämndens svar på 
PwC:s rapport – Granskning av upphandling och inköp 

____ 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisorerna 
Kommunledningskontoret 



PROTOKOLL 12 (17) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-25 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 29 TFN:2021:52 

Köp av tomt – Suttarekulla 2:6 

Bakgrund 
Bostadshuset på fastigheten Suttarekulla 2:6 totalförstördes genom brand år 2010. 
Tjänstemän från Bygg- och miljökontoret har sedan dess uppmanat 
fastighetsägaren på olika sätt gällande uppstädning av tomten. Klagomål har 
inkommit kontinuerligt om att fastigheten måste städas upp. Fastigheten är till 
denna dag ännu inte uppstädad då avfall som betong rester, tegel och plåt ligger 
kvar. 

Sammanfattning 
Tekniska kontoret har fått tag på fastighetsägaren och kommit överens om att få 
köpa fastigheten till en kostnad av 5000 kr. Tanken är att kommunen sedan 
genomför ett markarbete (inklusive bortforsling av bråte) för att få ordning på 
tomten och en mer attraktiv miljö till omgivningen och den nyrenoverade 
tennisbanan på grannfastigheten. 

Förvaltningens roll 
Tekniska kontoret har varit på plats med entreprenör och uppskattar en kostnad av 
200-250 tkr för att få till en mer attraktiv tomt för bostadsändamål alternativt en
grönyta.

Beslutsunderlag 
• Beslut BMN 2018-10-15, § 53 Suttarekulla 2:6, föreläggande om

uppstädning
• Tjänsteskrivelse – Köp av tomt Suttarekulla 2:6, 2021

____ 

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

att köpa fastigheten Emmaboda Suttarekulla 2:6 till en köpeskilling av 5 000 kr. 

att bevilja 250 000 kr av Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget till att 
iordningställa fastigheten i sin helhet. 

____ 



PROTOKOLL 13 (17) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-25 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Jarkko Pekkala (S) och Hans Olsson (M) yrkar bifall till föreslagna beslut. 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att köpa fastigheten Emmaboda Suttarekulla 2:6 till en köpeskilling av 5 000 kr. 

att bevilja 250 000 kr av Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget till att 
iordningställa fastigheten i sin helhet. 

____ 

Harley Johansson (BA) reserverar sig mot beslutet gällande kostnaden för 
iordningställande av fastigheten på 250 000 kronor. 
____ 



PROTOKOLL 14 (17) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-25 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 30 TFN:2021:51 

Tomträttsavtal för fastigheten – Nötskrikan 6 

Bakgrund 
Under våren 2020 har en dialog förts med Region Kalmar för att närmare 
klarlägga förutsättningarna för Regionens medverkan i samarbetet kring att ersätta 
det gamla blåljushuset med en nybyggnation. Fastigheten Nötskrikan 6 har under 
en längre tid funnits med som ett starkt alternativ för placering. Detta har 
sedermera sammanfattats i en avsiktsförklaring där Nötskrikan 6 pekats ut som det 
slutliga alternativet.  

Ärendets beredning 
Tekniska kontoret har utvärderat tomten i dialog med EMFAB och deras 
konsulter.  

Förvaltningens roll 
Markundersökningar är genomförda på fastigheten Nötskrikan 6 och som visar på 
ett behov av markberedning innan fastigheten kan lämnas över för byggnation av 
ett blåljushus. Kostnaden för markberedning ska läggas på avgiften kopplat till 
tomträttsavtalet. Vidare, för att säkerställa garantier för ett färdigt blåljushus måste 
arbetet ingå i den totala entreprenaden för projektet. Detta innebär tomträttsavtalet 
först kan skrivas under när kostnaderna för markberedningen har uppstått. 

Konsekvensbeskrivning 
Nerlagda investeringskostnader på fastigheten Nötskrikan 6 ska läggas på avgiften 
i tomträttsavtalet. 

Beslutsunderlag 
• Avsiktsförklaring för ett nytt blåljushus, 2020-06-08
• KS 2020-06-02 § 86 – Blåljusstation/Brandstation - Inriktning

____ 

Tekniska förvaltningen föreslår Teknik- och fritidsnämnden besluta 

att  tillåta att entreprenaden för nya blåljushuset påbörjas innan ett tomträttsavtal 
har undertecknats för att invänta kostnader som ska med i det slutliga 
avtalet. 

____ 

Teknik och fritidsnämnden beslutar 

att  tillåta att entreprenaden för nya blåljushuset påbörjas innan ett tomträttsavtal 
har undertecknats för att invänta kostnader som ska med i det slutliga 
avtalet. 

____ 



PROTOKOLL 15 (17) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-25 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 31   TFN/2021:4 

Inkomna delegationsbeslut 

• Grävtillstånd – Västra Sveagatan 60 – Emmaboda
• Grävtillstånd – Bakom sporthallen – Johansfors
• Grävtillstånd – Ängsvägen 5 – Långasjö
• Grävtillstånd – Kronobergsgatan 23 – Emmaboda

Grävtillstånd – Ängsvägen 7 och 19 – Broakulla
• Grävtillstånd – Norra Lindåsgatan 8 – Lindås
• Länsstyrelsen – Beslut om införande och upphävande av lokala

trafikföreskrifter
• Emmaboda Marknad  2021 – Tillfälliga lokala trafikföreskrifter

____ 

Teknik och fritidsnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 



PROTOKOLL 16 (17) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-25 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 32   TFN:2021:31 

Tekniska kontoret informerar 

• Covid-19 situationen i kommunen
• Emmaboda Broakulla 2:1
• Simhallen inför under påsklovet badpass för ungdomar – Anpassade efter

pandemilagen
• Budget 2022 – Bebyggda fastigheter – Underhåll
• Gula Magasinet
• Upphandlingar
• 25:ans rastplats
• Mark och exploateringsresurs / Bygglovshandläggare

____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 



PROTOKOLL 17 (17) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-25 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 33 TFN:2021:32 

Övrigt  

Svar på fråga vid Teknik- och fritidsnämnden 2021-02-18 
• Belysningen vid ER-sjön – Alla lampor är uppsatta och ärendet är avslutat.

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
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