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Tekniska nämnden kallar till sammanträde 

Beredningen sammanträder den 18 maj 2020 kl 09:00 
Tid: måndagen den 25 maj 2020, kl 15:00 

Plats: Gemaket 

Ordförande: Marcus Sköld 

Sekreterare: Johanna Thåström 
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 
meddela det till sekreteraren. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Maikki Lemne (S) 
Dag för justering, förslag:  måndagen den 25 maj 2020, kl 16:30 

Beslutsärenden 

1.  Permakultur i Råby, Bro 
TN 20/0242 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar enligt Samhällsbyggnadskontorets 
förslag att: 

1. Undersöka förutsättningarna för att skapa en 
gemensamhetsodling i Råby, Bro.  

2. Verkställa arbetet med att skapa en gemensamhetsodling i 
Råby, Bro utifrån resultatet av undersökningen under punkt 
1.  

2.  Tertialrapport 1 2020 Tekniska nämnden 
TN 20/0164 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner verksamhetsrapport per den 30 april 
2020 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.   
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3.  Svar på motion om att skapa vackra grönområden i 
vår kommun 
TN 18/0137 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt 
Samhällsbyggnadskontorets förslag till remissyttrande, daterat den 
21 januari 2020. 

4.  Medborgarförslag om att göra om grusplanen på 
Fjärilstigen till en gräsplan 
TN 19/0152 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar enligt Samhällsbyggnadskontorets 
förslag att inte kommunen kommer göra åtgärder på grusplanen på 
Fjärilstigen. Upplands-Bro kommun är inte markägare för aktuell yta 
och kan därmed inte göra åtgärder där. Tekniska avdelningen skickar 
förslaget till aktuell fastighetsägare.  

5.  Yttrande- Motion om trädförsörjningsstrategi 
TN 19/0231 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt 
Samhällsbyggnadskontorets förslag till remissyttrande, daterat den 
21 januari 2020. 

6.  Svar på medborgarförslag om att ordna belysning på 
gångväg i Bro 
TN 19/0269 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar enligt Samhällsbyggnadskontorets 
förslag och hänvisar till att ytan enligt detaljplan är park-och 
planteringsyta samt att det finns separerade gångbanor med 
belysning i området som leder till samma målpunkt.  
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7.  Svar på medborgarförslag om minskning av 
kommersiell trafik på Granhammarsvägen 
TN 19/0273 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadskontoret i 
uppdrag att bevaka situationen och göra mätningar och eventuella 
åtgärder för att minska buller, damm och avgaser/partiklar om behov 
finns för boende i området kring Granhammarsvägen.  

8.  Medborgarförslag om att anlägga en gångväg med 
belysning i Bro 
TN 19/0272 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar enligt Samhällsbyggnadskontorets 
förslag att inte bygga någon gångväg med belysning på sträckan 
mellan Fasanstigen och Poppelvägen, både av tekniska och 
ekonomiska skäl. 

9.  Svar på medborgarförslag om att bygga farthinder 
samt gångbana på Norrgårdsvägen, Kamrervägen 
och Lärarvägen 
TN 19/0370 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att samhällsbyggnadskontoret utreder 
möjligheten och behovet att: 

1. bygga farthinder på Kamrervägen och Lärarvägen 

2. bygga gångbana på Norrgårdsvägen 
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10.  Övriga frågor 
TN 20/0109 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden har beslutat att punkten övriga frågor ska finnas 
med på samtliga sammanträden.  

Rapporter 

Delegationsbeslut 

Anmälningar 
 

Marcus Sköld (M) 
Ordförande 
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