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Plats och tid

Årydssalen, klockan 13:15-

Beslutande

Mats Dahlbom
Katrin Johansson
Bodil Frigren Ericsson
Stig Johansson
Ulf Ohlsson
Henrik Häggblad
Lennart Ung
Görgen Lennarthsson
Siri Näslund

Tjänstgörande
ersättare
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Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

(C)
(S)
(L)
(S)
(M)
(C)
(KD)
(SD)
(S)

ersätter
Vakant plats (MP)
Håkan Abramsson (SD)

Thomas Qvarnström (MP)
Tor Billing (SD)

Närvarande
ersättare

Catarina Flod
Ulf Gustavsson
Lars Hasselgren
Bo Sandgren
Britt Kilsäter
Bo Eloff
Magnus Dagmyr

(M)
(S)
(M)
(S)
(M)
(SD)
(S)

Övriga

Enhetschef Frida Stålebjer
Fritidschef Thomas Nilsson
Controller Ann-Sofie Johansson
Sekreterare Christina Svensson

Paragrafer

§ 175

Utses att justera

Bodil Frigren Ericsson (L)

Justeringsdatum

2019-11-13

Sekreterare

…………………………………………
Christina Svensson

Ordförande

…………………………………………
Mats Dahlbom

Justerande

…………………………………………
Bodil Frigren Ericsson (L)
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§ 175 Detaljplan för del av Mörrum 73:1 m.fl. 2019/3396
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att anta yttrandet som nämndens eget
att beakta skytteanläggningarnas existens i detaljplanearbetet
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har översänt remiss i rubricerat ärende.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder, förskola och utökning av befintligt
särskilt boende i utkanten av Mörrum centrum. Fler bostäder och en ny förskola är viktigt
för kommunens utveckling och detaljplanen syftar därmed till att möjliggöra att
Karlshamns kommun kan växa i en service- och naturnära miljö.
Yttrande från park och natur
Planförslaget innebär att 12 500 kvm planläggs som allmän plats natur med kommunalt
huvudmannaskap. Kommunen äger idag inte marken. Planens genomförande innebär
således en utökad markareal som ska skötas av kommunen.
Hur naturmarken ska vara utformad är inte närmare beskriven i handlingarna, utöver att
den ska vara tillgänglig för dagvattenlösningar. Några naturmarksremsor ser ut att bara
vara cirka 5 meter breda, vilket gör att det kan bli svårt att sköta dem ifall de är tänkta att
vara bevuxna med skog. För den här typen av ytor är en bredd på minst 15 meter att
rekommendera. Skog ligger under kommunstyrelsens ansvar, och teknik- och
fritidsnämnden ansvarar för övrig naturmark, så som gräsmark.
Vid byggnation finns det risk att man förändrar livsvillkoren för de träd som finns på
platsen, genom att förändra grundvattennivån eller gräva av rötter. Därför är det bra att
inte förlägga bostäder i eller intill träd som man tänker sig ska sparas. Kommunen får
också ett ökat tryck från kommuninvånare på att fälla träd som står för nära
fastighetsgränser, något man redan i detaljplaneskedet bör ta hänsyn till.
Yttrande från gata och trafik
Vägar
Att ställa sig positiva till förslaget med en breddning av Perstorpsvägen, med en ny fil
som avser vänstersväng när man kommer norr ifrån Gustavstorpsvägen. Detta skulle ge
en ökad trafiksäkerhet och få en bättre framkomlighet och inte hindra trafik att passera
om man ska svänga in på det nya området.
Gång- och cykelvägar
Det finns ingen gång- och cykelväg på Sölvesborgsvägens västra sida. Begränsat antal
övergångställen, 2 stycken idag. Behov av att anlägga ett mer strategiskt och
trafiksäkert övergångställe på berörd sträcka.
Att se över möjligheterna till en gång- och cykelväg i de södra delarna av området som
leder till Sölvesborgsvägen.
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Titta på alternativa lösningar så att inte gång- och cykelvägen läggs genom
”Fruktgården” då detta kommer bli en skolväg för barn boende i området som tvingas
passera Sölvesborgsvägen.
Ekegården
Att titta på möjligheten att anlägga parkering och beräkna parkeringstal tillhörande
utbyggnaden av Ekegården. Verksamheten är belägen i en kransort till Karlshamn och
som besökare och arbetare på Ekegården sker de flesta transporterna med bil och där
av finns ett ökat behov av parkeringsplatser.
Yttrande från markförvaltningen
Inga synpunkter.
Yttrande från fritid
Inga synpunkter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Remisshandlingar från Byggnadsnämnden
Karta
Yrkanden
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att följande att-sats läggs till:
att beakta skytteanläggningarnas existens i detaljplanearbetet.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande och finner att
detta är nämndens mening.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Parkingenjör Linnéa Persson
Gatuingenjör Ola Karlsson
Trafikhandläggare Per Olsson
Fritidschef Thomas Nilsson
Markförvaltare Linnéa Persson

