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Dnr HGN 2018/0341

Månadsrapport jan-mars 2019
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. godkänna månadsrapporten januari-mars 2019
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Hamn- och gatuförvaltningen skriver inför varje nämndsammanträde fram
en rapport för att följa upp hamn- och gatunämndens verksamhet och
ekonomi. Den här rapporten som avser perioden januari-mars är en
månadsrapport som enbart redovisas till hamn- och gatunämnden.
Hänt i verksamheten
Förvaltningen har i början av året upptäckt angrepp av granbarkborre i på
tre platser i kommunens tätortsnära skogar. Det är flera hundra
kvadratmeter i Påskbergsskogen, Brunnsbergsskogen och Furubergsskogen
som kommer att behöva avverkas.
Under första kvartalet har förvaltningen rekryterat flera nya anläggare,
ytterligare en byggledare och en entreprenadingenjör.
Under perioden har det utförts ett intensivt arbete med sandupptagning.
Målet är att sandupptagningen skall vara klar 15/5.
Resultat och prognos driftram
Utfallet för perioden januari-februari är 26 940 tkr. Periodbudgeten dvs.
3/12 delar av årsbudgeten är 28 662 tkr. Observeras bör att nämnden ska
redovisa något lägre kostnader än periodbudgeten eftersom
basverksamheten är årstidsberoende och kostnadsnivån för verksamheter
som t ex finpark, havsbad och offentliga toaletter är högre under
sommarperioden.
Helårsprognosen är i dagsläget en budget i balans. Hamn- och
gatunämnden har i samband med februarirapporten beslutat att ianspråkta
1 139 tkr av nämndens resultatreserv för att utföra gatuunderhållsarbeten
förutsatt att kommunfullmäktige beviljar nämndens förslag till överföring
mellan 2018–2019. Om kommunfullmäktige godkänner nämndens förslag
på överföring kommer nämndens driftbudget för 2019 sannolikt förstärkas
med 1 139 tkr vilket innebär att hamn- och gatunämnden lämnar en
prognos på en budget i balans. Skulle fullmäktige välja att inte förstärka
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budgeten lämnar nämnden en prognos motsvarande ett underskott på 1 139
tkr.
Resultat och prognos hamnavdelningen
Periodens resultat visar ett överskott på 795 tkr. I den här rapporten
lämnas en nollprognos för hamnavdelningen. Troligtvis blir det kostnader
för avskrivningar och internränta för pirhuvudena från halvårsskiftet.
Eventuellt behöver det göras en mindre revisionsmuddring i
industrihamnen och det kommer vara en del arbeten med att färdigställa
nya båtplatser i Träslövsläges hamn. Dessutom skall nya sopkärl köpas in.
Investeringsutfall och prognos
Vid den här rapporten har ingen totalgenomgång av projektportföljen
gjorts. Hamn- och gatuförvaltningen gör en totalgenomgång av projekten i
samband med tertial, delårs och helårsbokslut. Det finns emellertid några
avvikelser att kommentera. Dessa redogörs för i rapporten. För perioden
redovisar hamn- och gatunämnden upparbetade investeringsutgifter på 13
654 tkr.
När hamn- och gatuförvaltningen gör en helårsprognos för 2019 utgår
förvaltningen från att hamn- och gatunämndens förslag på att överföra 57
718 tkr beviljas av kommunfullmäktige. Det skulle betyda en totalbudget för
2019 på 124 218 tkr. Förvaltningens helårsprognos i den här inledande
rapporten är 112 780 tkr.

Beslutsunderlag
Månadsrapport jan-mars 2019
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr HGN 2018/0604

Tillägg till hamn- och gatunämndens
sammanträdestider 2019
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. anta följande sammanträdestid för nämnden år 2019 i tillägg till redan
beslutade sammanträdestider:
- 26 augusti klockan 09.00
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Hamn- och gatunämnden antog den 19 november 2018, § 118,
sammanträdestider för hamn- och gatunämnden respektive arbetsutskottet
under 2019. I samband med nämndens beslut om sammanträdestider för
2019 beslutade hamn- och gatunämnden därtill att i det fall sammanträde i
augusti krävs för behandling av nämndens budgetunderlag för 2020 samt
mål och inriktningar 2020–2023 ska sammanträden hållas 19 augusti i
arbetsutskottet respektive 26 augusti i hamn- och gatunämnden.

Beslutsunderlag
Hamn- och gatunämndens sammanträdesprotokoll 2018-11-19, § 118

Övervägande
Hamn- och gatuförvaltningen rekommenderar hamn- och gatunämndens
arbetsutskott respektive hamn- och gatunämnden att besluta om att
sammanträden hålls den 19 augusti i arbetsutskottet respektive 26 augusti i
hamn- och gatunämnden för behandling av nämndens budgetunderlag för
2020 samt mål och inriktningar 2020–2023.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr HGN 2019/0141

Mobility managementplan 2019–2026
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. godkänna Mobility managementplan 2019–2026.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Susanna Thunberg (C) föreslår bifall till förvaltningens förslag med tillägg
att en uppföljning av genomförda projekt och kampanjer ska redovisas i
tertialrapporter/årsredovisningar.

Beslutsordning
Ordföranden ställer frågan och konstaterar att hamn- och gatunämnden
beslutar enligt Susanna Thunbergs (C) förslag till beslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Mobility management syftar till att främja hållbara transporter och påverka
bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden.
Detta innefattar ”mjuka” åtgärder såsom information och kampanjer. Det
kan även innefatta att tillhandahålla eller organisera olika typer av tjänster,
exempelvis samåkning eller att möjliggöra resfria möten.
Enligt hamn- och gatunämndens reglemente ska nämnden arbeta med
mobility management-frågor. Att arbeta med mobility management-frågor
går också i linje med hamn- och gatunämndens mål och inriktningar om att
öka andelen hållbara resor och transporter.
Kommunfullmäktige tilldelade hamn- och gatunämnden särskilda medel
om 500 000 kr/år under 2016 och 2017 för att arbeta med mobility
management. Detta möjliggjorde framtagande av Mobility
managementplan 2016–2017. Hamn- och gatuförvaltningen har under
vintern 2018/2019 reviderat den tidigare handlingsplanen och tagit fram
Mobility managementplan 2019–2026. Denna reviderade plan baseras till
stor del på den ursprungliga planen, men med ett större fokus på hur
hamn- och gatuförvaltningen kan arbeta med frågan mer ingående och
långsiktigt.

Beslutsunderlag
Mobility managementplan 2019–2026.
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Övervägande
Varberg står inför stora utmaningar de närmsta åren, med ett stort
infrastrukturprojekt som Varbergstunneln samtidigt som en helt ny
stadsdel ska växa fram i centrala staden. Utöver det präglas staden av
ytterligare utbyggnadsområden och en stadigt växande befolkning. Detta
innebär att konkurrensen i gaturummet ökar, samtidigt som
framkomligheten periodvis kommer begränsas. Därtill kommer antalet
parkeringsplatser inte öka i takt med befolkningsökningen, utan snarare
riskera att minska som en konsekvens av de olika byggnationerna.
Genomförandet av stadsutvecklingsprojektet kommer periodvis att
begränsa framkomligheten med bil i centrala Varberg. Ett aktivt mobility
management-arbete kan minska andelen bilar och därmed begränsa
störningarna.
På både nationell och lokal nivå finns mål om att öka andelen hållbara resor
och transporter. En viktig del i att nå målen är att arbeta aktivt och
långsiktigt med attityd- och beteendepåverkande åtgärder som mobility
management. Mobility managementplan 2019–2026 visar hur hamn- och
gatunämnden och hamn- och gatuförvaltningen ska arbeta för att nå målen.
Planen fokuserar på arbetspendling och skolresor, eftersom det är den typ
av resor som flest personer gör. Flera av de kampanjer som föreslås i planen
görs i samverkan med nätverket Hållbart resande väst, som utformar och
samordnar alla kampanjer. Detta möjliggör en effektiv resursanvändning.
Hållbart resande västs kampanjer är väl beprövade och har tidigare visat
gott resultat. Liknande kampanjer genomfördes också under 2016 och 2017,
i samband med Mobility managementplan 2016–2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr

Information om regional cykelplan
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Strategisk utvecklingsledare informerar om regional cykelplan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr HGN 2019/0061

Yttrande Motion (S) om gång- och cykelväg i
Kungsäter
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. avstyrka motionen med hänvisning till att arbete pågår med att ta fram
en ny regional cykelplan för Halland som kommer att utgöra en samlad
bedömning över vilka nya cykelvägar som bör prioriteras i kommunen
och i Halland,
2. översända yttrandet till kommunstyrelsen för fortsatt hantering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Hamn- och gatunämnden har av kommunstyrelsen getts möjlighet att yttra
sig över motion till kommunfullmäktige från Peter Stoltz (S) om att
kommunen ska utreda var man på sträckan mellan Kyrkan och nya
Biblioteket kan anlägga en säker gång- och cykelväg någonstans i
Kungsäter. Kommunen behöver därefter anlägga en cykel- och gångväg på
denna sträcka.
Syftet är att få fler att välja cykeln eller promenera till olika allmänna
ställen i Kungsäter. Det kan vara till kyrkan, affären eller biblioteket.

Beslutsunderlag
Begäran om yttrande, 22 januari 2019 (KS 2019/0052-1)
Motion från Peter Stoltz (S) om gång- och cykelväg i Kungsäter

Övervägande
Hamn- och gatuförvaltningen ser mycket positivt på att få till en utveckling
av gång- och cykelvägar på landsbygden, vilket är viktigt för att nå uppsatt
mål om att öka andelen hållbara resor i hela kommunen.
Förslag om gång- och cykelväg längs väg 804 finns idag inte med som
förslag i kommunens cykelplan 2016–2020 eller i befintlig regional
cykelplan för Halland 2015-2025.
Trafikverket är väghållare för väg 804 och därmed ansvarig för planering
och utbyggnad av gång- och cykelvägar längs med vägen. Kommunen kan
endast rekommendera vilka gång- och cykelvägar som bör byggas på
regionalt vägnät. En ny regional cykelplan håller på att tas fram av Region
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Halland, och förväntas beslutas av regionstyrelsen hösten 2019. Enligt
Trafikverkets bedömning av cykelvägskvalitet är det god cykelvägskvalitet
längs lokala gator som exempelvis Lundgrensväg, men att det längs
Prästgårdsvägen endast är acceptabel cykelvägskvalitet. Önskemålet om ny
gång- och cykelväg längs väg 804 Prästgårdsvägen läggs in i kommunens
lista över önskvärda cykelåtgärder på regionalt vägnät, och kompletterar
därmed befintligt objekt om gång- och cykelväg mellan Hultavägen och
Kungsäter idrottsplats.
Hamn- och gatuförvaltningen anser att det är viktigt att urvalet av
cykelobjekt i den nya planen sker på saklig grund utifrån valda metoder och
att hela kommunens behov analyseras samtidigt när objekten ska
prioriteras. Därför rekommenderas att motionen avstyrks och istället låta
arbetsgruppen ta fram ett förslag på prioritering av objekt enligt valda
bedömningsmetoder. Objekt som bör prioriteras, utifrån kommunens
perspektiv, presenteras och förankras hos hamn- och gatunämnden samt
kommunstyrelsen innan de skickas in till regionen. Kommunen kommer
även att få möjlighet att yttra sig över den nya regionala cykelplanen för
Halland innan beslut tas av Region Halland.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr

Information om projektkalendern
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Avdelningschef för projektavdelningen informerar om förvaltningens
projektstyrning samt om status för aktuella investerings- och
exploateringsprojekt. Förvaltningens projekt bedrivs utifrån Region
Hallands projektmodell. Ett nytt projektstyrningssystem införs från och
med 1 januari 2020. Projekthandbok är under framtagande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr

Information från ekonomikontoret om
budgetprocessen
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Ekonomidirektör och budgetchef informerar om arbetet med budget 2020
och långtidsplan 2021-2024.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Prot. utdrag:
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Dnr

Information om badplatsriktlinje
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Landskapsarkitekt informerar om badplatsriktlinje. En handlingsplan är
under framtagande som planeras tas upp för beslut i nämnd innan
sommaren 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Prot. utdrag:
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Dnr

Redovisning av PS Demokratiprojekt
Beskrivning av ärendet
På uppdrag av hamn- och gatunämnden har gymnasieelever på
samhällsprogrammet på Peder Skrivares skola genomfört enkätstudier
gällande ungdomars syn på kommunens dialog med unga, parker och
grönområden samt cykelvägar och resvanor. Gymnasieeleverna redovisar
resultaten från enkätstudierna samt vilka förbättringsområden som
identifierats gällande kommunens fortsatta arbete inom respektive område.
Redovisningen är en del i Varbergs kommuns och Peder Skrivares
demokratiprojekt, där hamn- och gatunämnden har deltagit genom att
formulera uppdragsbeskrivningar till gymnasieeleverna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Prot. utdrag:
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Dnr

Information om lekplatsriktlinje
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Landskapsarkitekt informerar om lekplatsriktlinje.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr

Förvaltningen informerar
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

a) Stadsutvecklingsprojektet
Förvaltningschefen ger en kort lägesstatus för stadsutvecklingsprojektet.
Informationen omfattar en översiktlig behandling av trafik under
byggtiden, skyltsättning och vägvisning samt resurssättning. Med tanke
på korta ledtider krävs ofta en mycket snabb hantering av
trafikföreskrifter med delegerade beslut. Förvaltningschefen ger även
information om skyltning för den avstängda Västra Vallgatan med
anledning av inkommen fråga (KD). Vald placering av informationstavlor
är för att uppmärksamma bilisterna. Hamn- och gatuförvaltningen har
tillsammans med Trafikverket placerat ut vägvisare med syftet att bilister
ska välja Göteborgsvägen in till Centrum. Förvaltningen bidrar med
omfattande
kompetens
och
resurssättning
för
hela
stadsutvecklingsprojektet.
b) P-In Parkeringsvägvisningssystem
Förvaltningschefen ger en lägesstatus avseende samverkansprojektet
som omfattar ett nytt parkeringsvägvisningssystem. De första skyltarna
planeras finnas på plats redan till sommaren 2019.
c) Getteröns tillgänglighetsbad
Projektledare informerar om lägesstatus avseende tillgänglighetsbadet
på Getterön 5:e vik. Informationen omfattar utformning och preliminär
tidplan.
d) Apelviken
Projektledare ger en lägesorientering av etapp 1 samt återkoppling från
pågående workshopar. Dialog pågår bland annat med Varbergs Förenade
Surfare och Varbergs Fastighets AB i samband med planering av
surfhusområdet.
e) Foodtrucks
Utvecklare för evenemang och offentlig plats informerar om förslag till
platser och inriktning 2019. Inför sommaren 2019 planeras det för nio
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platser för foodtrucks mellan 1 juni-31 augusti. Inför hösten påbörjas ett
arbete med att ta fram en riktlinje för foodtrucks.
f) Annonsering m.m. EU-valet
Utvecklare för evenemang och offentlig plats informerar om riktlinjer för
annonsering inför EU-valet (affischering, valbodar samt torgmöten).
g) Otillåten skyltning
Förvaltningschefen ger information om hantering vid otillåten skyltning
med anledning av inkommen fråga (KD). Det är inte tillåtet att sätta upp
egna reklamskyltar eller andra typer av skyltar på kommunens
anläggningar.
h) Spåranläggning Värö
Förvaltningschefen ger bakgrund till och återkoppling från möte med
Södra kring spåranläggning i Värö.
i) Stråvalla väg 845
Förvaltningschefen informerar bland annat om att åtgärdsvalsstudie
påbörjas i maj och beräknas vara avslutad i oktober 2019 samt att det
parallellt pågår en inledande sondering av om området kan bli ett
tätbebyggt område.
j) Organisation, bemanning och rekrytering
Förvaltningschefen ger lägesstatus avseende rekrytering
organisation. Det pågår ett löpande arbete med rekryteringar.

och

k) Parkeringsövervakning
Förvaltningschefen informerar om förvaltningens uppdrag avseende
parkeringsövervakning som omfattar allmän platsmark och
kvartersmark. Det pågår diskussioner kring huruvida förvaltningen ska
återta ansvaret för övervakning i P-husen.
l) Barmarksunderhåll – sandupptagning
Förvaltningschefen
ger
lägesinformation
barmarksunderhåll.

om

m) Städkampanjer
Förvaltningschefen
informerar
om
förvaltningens
ställningstagande och deltagande i städkampanjer.

pågående

generella

n) Fästningsbadet 2019
Förvaltningschefen informerar om rekrytering av badvärdar och
livräddare samt om generella drift-frågor. Skyltsättningen vid
fästningsbadet kommer kompletteras.
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o) Återkoppling från torghandlarmöte
Förvaltningschefen
återkopplar
från
torghandlarmötet
som
genomfördes den 17 april. Vid mötet fördes diskussioner om bland annat
marknadsföring samt fasta respektive tillfälliga platser. Nästa
torghandlarmöte sker den 9 oktober.
p) Förbättringar torget
Förvaltningschefen informerar om planerade förbättringar på torget som
bland annat omfattar eluttag. Dialog förs med fastighetsbolaget (VFAB)
och stadsbyggnadskontoret kring toaletter samt värmestuga i
torgkiosken.
q)
-

Invigningar och event – vår/sommar
Veddige ungdomshäng, fredag 26/4 kl. 12.25-13.15
Stråvalla mötesplats, onsdag 15/5 kl. 18
”Kom och prata” – Brunnsparken, lördag 1/6 kl. 9-13
Tvååker centralpark, lördag 8/6 kl. 11-13

r) Workshop nämndmål
Workshop för framtagande av nya nämndmål är planerad den 13 maj kl.
9-13 och kommer att hållas i Folkets Hus.
s) Arbetsmiljöutbildning förtroendevalda
Förvaltningschefen
påminner
om
förtroendevalda.

arbetsmiljöutbildning

för

t) Nämndresa/studieresa
Förvaltningschefen påminner om planerad nämndresa den 27 maj kl.
08.00-16.30. Samling kl. 08.00 vid Varberg Arena/förvaltningens
lokaler vid Påskbergsvallen (Kattegattsvägen).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Sammanställning av delegeringsbeslut efter mars 2019
Yttranden
Yttrande angående ansökan om byggnadslov för bullervall Trönninge
38:49, HGN 2019/0119-2

Trafik
Sammanställning över flyttning av fordon, mars 2019, trafikövervakare.
Sammanställning av beslut gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad,
mars 2019, trafikhandläggare/förvaltningschef.
Sammanställning av beslut gällande öppningsanmälan, mars 2019,
gatuingenjör.

Offentlig plats
Sammanställning av beslut gällande upplåtelse av offentlig plats, mars
2019, utvecklare/torgvärd.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Meddelanden
Inga meddelanden behandlades på sammanträdet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Övriga ärenden
a) Sopning av småvägar i Bua
Viveca Haugness (S) framför synpunkter på sandupptagningen avseende
vissa småvägar i Bua. Förvaltningschefen svarar att det pågår ett arbete
med sandupptagning i kommunen. Om problemet kvarstår efter utförd
sandupptagning ombedes berörda kontakta Varberg Direkt och lämna
synpunkter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

