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Plats och tid
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ej tjänstgörande

Kerstin Holmlund (S) from § 71 kl 14.20

Övriga deltagare

Stefan Eglinger, förvaltningschef
Erika Hurtig, verksamhetsutvecklare
Anders Tell, personalrepresentant
Magnus Johansson, strategisk trafikplanerare § 70
Ulrika Åkerlind, utvecklare evenemang och offentlig plats § 71-72
Maria Söderlund, stadsarkitekt stadsbyggnadskontoret § 72
Fredrik Bergqvist, planarkitekt stadsbyggnadskontoret § 72
Liv Sonntag, avdelningschef Offentliga rummet § 72 - 78
Magnus Aronsson, Varbergs Fastighets AB § 73
Martin Johansson, avdelningschef Projekt § 73
Kristina Törnström, projektledare § 74
Maja Moberg, landskapsarkitekt § 74
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Dnr

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att
- föredragningslistan ändras på följande sätt:
Nytt ärende Riktlinjer uteserveringar tas upp som ärende 7 i föredragningslistan.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-10-07

Varbergs kommun
Hamn- och gatunämnden

HGN § 69

4

Dnr HGN 2013/0286

Hamn- och gatunämndens sammanträdesdagar 2014
Beslut
Hamn- och gatunämnden besluta att
-

anta följande sammanträdestider för hamn- och gatunämnden 2014;
17 feb, 17 mars, 14 apr, 19 maj, 16 juni, 15 sep, 20 okt, 17 nov, 15
dec

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatuförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdestider 2014;
HGN AU
HGN
17 februari
3 februari
17 mars
3 mars
14 april
2 april (Obs! Ons)
19 maj
5 maj
16 juni
2 juni
15 september
1 september
20 oktober
6 oktober
17 november
3 november
15 december
1 december
Arbetsutskottets möten startar klockan 13.00.
Nämndens möten startar klockan 13.30.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Trafikstrategi
Beskrivning av ärendet
Den strategiska trafikplaneraren informerar om arbetet med framtagandet av
en trafikstrategi. Fokus i strategin ligger på hållbart resande, hållbara godstransporter och hållbart stadsrum.
Plan för fortsatt arbete:
- Referensgrupper internt/externt
- Hamn- och gatunämnden november, diskussion slutdokument
- Hamn- och gatunämnden december, slutdokument remissversion
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Julbelysning
Beskrivning av ärendet
Utvecklaren för evenemang och offentlig plats informerar om samarbetet
med Marknad Varberg gällande julbelysning i innerstaden. Samarbetet innebär att hamn- och gatuförvaltningen deltar i utvecklingsarbetet och finansierar hälften av den beräknade kostnaden som är 400 Tkr.
För vintern 2013/2014 kommer tre-fyra gator att utses som ”demo”-gator,
därefter kommer utvärdering att ske inför kommande säsonger.
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Riktlinjer uteserveringar
Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden beslutade den 7 mars 2013 att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att utarbeta nya riktlinjer för uteserveringar i samarbete med hamnoch gatuförvaltningen. Stadsarkitekten och planarkitekten informerar om
framtagandet av nya riktlinjer för uteserveringar.
Plan för fortsatt arbete:
- den 28 oktober kommer ett inspirationsseminarium att hållas. En
workshop kommer att hållas samma dag för krögarna, handlarna,
KHR och företagslotsen
- stadsarkitekten och planarkitekten återkommer till hamn- och gatunämnden för respons/synpunkter
- eventuellt beslut i byggnadsnämnden samt hamn- och gatunämnden i
december, dock senast februari 2014.
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Fästningsbadet, totalkostnadsanalys
Beskrivning av ärendet
Projektledaren från Varbergs Fastighets AB (VFAB) presenterar kostnadsanalysen för Fästningsbadet. Budgeten för Fästningsbadet inklusive Tenaljen
låg tidigare på 13 900 Tkr.
Kostnader som tillkommit är beräkningar för bland annat tillgänglighetsåtgärder vid badet, kostnader för muddring och geoteknisk undersökning.
Detta innebär att de nya siffrorna 12 650 Tkr för badet, och Tenaljen 2 800
Tkr resulterar i ny en kalkylerad totalkostnad om 15 450 Tkr.
Driftkostnaden beräknas till 200 Tkr för Fästningsterrassen och 220 Tkr för
Fästningsbadet årligen. Underhållskostnader beräknas till 150 Tkr per år för
båda.
Plan för fortsatt arbete:
- projektplan tas fram och fastställs (direktiv klart)
- upphandling, ansökan om tillstånd (vatten/bygglov)
- synpunkter på detaljplanen för Tenaljen kan komma att spela roll för
byggstart för Tenaljen
- återkommer med rapport om arbetet till hamn- och gatunämnden löpande.
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Toalettplan
Beskrivning av ärendet
Projektledaren och landskapsarkitekten informerar om arbetet med framtagandet av en toalettplan. Frågan kommer även att diskuteras vid nästkommande nämndmöte. Ett färdigt förslag till Plan för offentliga toaletter förväntas behandlas i hamn- och gatunämnden i november. Inför fastställandet
av planen ska denna också ha tagits upp för diskussion med representanter
för Kommunala Handikapprådet.
Plan för fortsatt arbete:
- fortsatt insamling av synpunkter
samråd kommer med handikapporganisationen, Varbergs Fastighets
AB, planeringskontoret samt operatörer och andra intressenter
- sammanställning och förslag till slutdokument
- beslut om toalettplan i hamn- och gatunämnden i november.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Hamn- och gatunämnden

HGN § 75

Sammanträdesprotokoll
2013-10-07

10

Dnr

Torget, kyrkan, Brunnsparken
Beskrivning av ärendet
Avdelningschefen för avdelning Offentliga rummet informerar om var i
processen projektet befinner sig. Just nu är projektet i gestaltningsfasen, ett
uppdrag om förslag till gestaltning håller på att gå ut.
Plan för fortsatt arbete:
- förankring med referensgrupper i november
- utställning/dialog i december
- information till hamn- och gatunämnden i december om inkomna
förslag
- bedömning av förslagen januari 2014
- presidiemöte med hamn- och gatunämnden, kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen och byggnadsnämnden i januari
- beslut om inriktning och etappindelning i hamn- och gatunämnden,
kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen och byggnadsnämnden i februari 2014
- beslut om investeringsbudget i mars 2014.
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Förvaltningen informerar
a) Österleden – Lindhov
Förvaltningschefen informerar om att programhandling för en led
mellan Österleden och Lindhov håller på att tas fram. Hamn- och gatuförvaltningen kommer att förespråka 60 km/h igenom området.
b) Toalett i Träslövsläge
Förvaltningschefen informerar om den kommande offentliga toaletten i Träslövsläge, belägen i Träslövsläges båtklubbs byggnad.
c) Åtgärdsplan Rätt fart i staden
Förvaltningschefen informerar om att en inventering av skyltar har
gjorts. Kostnadskalkyl håller på att tas fram och en synkronisering
med Trafikverket måste göras innan omskyltning kan påbörjas.
d) Trafiksäkerhetsåtgärder
Förvaltningschefen informerar om att en lista över trafiksäkerhetsåtgärder håller på att sammanställas.
e) Stadsdelspark Sörse
Avdelningschef Offentliga rummet informerar om att ett utegym i
parken har installerats. Sörsedagen var ett lyckat samprojekt med
Varbergs bostad där bland annat stolpar och stenar i området målades.
f) Sophantering fästningen
Avdelningschefen för Offentliga rummet informerar om att man håller på att se över sophantering för fästningen.
g) Torgstadgan ses över
Avdelningschefen för Offentliga rummet informerar om att man håller på att se över torgstadgan samt att arbetet med införande av betalsystem/kassaregister har påbörjats.
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Delegeringsbeslut/meddelanden
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att
-

godkänna redovisningen av delegeringsbeslut/meddelanden.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Delegeringsbeslut
Detaljplaner
Yttrande över detaljplan för Ryttaren 16 – Stefan Eglinger
Yttrande över detaljplan för Fläkten 3, 4, 5 mfl – Stefan Eglinger

Trafik
Parkeringstillstånd – augusti månad, AU/Hans-Eric Pehrson

Meddelanden
Kf § 102 Svar på motion om begränsning av lastbilstrafik i Varbergs centrum
Kf § 99 Grönstrategi för aktiviteter, upplevelser och biologisk mångfald i
Varbergs kommuns utemiljö
Kf § 97 Revidering av villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar
Kf § 95 Hamntaxa och avgifter för Varbergs hamn 2014
Kf § 94 Hamntaxa och avgifter för Träslövsläges hamn 2014
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Övriga frågor
a) Badhusplatsen
Användning av Badhusplatsen vintertid diskuteras.
b) Multipark Varberg
Multiparken har fått en markanvisning vid Kärleksparken. Frågan
återkommer vid nästa möte med en plan för det fortsatta arbetet.
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