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§ 113  

Val av justerare 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Per-Olof Johansson utses att justera dagens protokoll.       

_____ 
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§ 114  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Till miljö- och byggnadsnämndens ledamöter och ersättare utsänd kallelse 

godkänns som dagordning med tillägg enligt följande.  

 Nytt ärende: X - Bygglov i efterhand. Behandlas innan punkten övriga 

frågor. 

 Fyra frågor under punkten övriga frågor.      

_____ 
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§ 115  

Meddelande och information 

Meddelande 

Rapport enligt sammanställning daterad den 24 augusti 2016. 

Information 

Nästa möte är den 22 september 2016. 

_____ 
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§ 116  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottets protokoll den 30 juni och 11 augusti 2016. 

Delegeringsbeslut om tf förvaltningschef daterat den 1 juli 2016. 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 15:40.     

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns.     

_____ 
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§ 117  

Uppföljning medborgarförslag och motioner 

Sammanfattning av ärendet 

Inga nya motioner eller medborgarförslag har inkommit.         

_____ 
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§ 118  

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Marie-Christine Svensson informerar om  

Verksamhetsinformation: 

Verksamheten under semesterperioden. 

Samrådsmöten 7-9-skola och Paradisvägen. 

Färjestadens centrum - mötesplanering med mera.  

Rättsfall Strandskogen. 

Grönstrukturplan pågår.  

Klimatstrategin återremitterad från kommunstyrelsen för komplettering av 

kostnader, tidsplan. 

Förvaltningen: 

Handläggarsystem - förberedelser pågår.  

Ny förvaltningschef börjar den 20 september - Staffan Åsén. 

Personalsituationen - Christian Forssell slutat. Rebecka Olsson slutar under 

hösten. En planerad föräldraledighet. Anställningsintervjuer på gång.      

_____ 
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§ 119 Dnr 2014/000083 

Björnhovda 4:12 m fl - Ansökan om planändring - 
Sökande: CIS Kalmar AB 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planändring för Björnhovda 4:12 inkom den 29 januari 2014 

med avsikten att planlägga för skoländamål.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för skola- och fritidsändamål samt 

att utreda förutsättningar för flerbostadshus i områdets sydvästra del. 

Tillkommande bostadsbebyggelse i sydvästra delen ska utformas 

karaktärenligt med den befintliga i närområdet. Vidare är syftet att utreda 

särskilda frågor rörande parkerings- och infartsförhållande samt säkra 

skolvägar i planområdet. För att bevara de karaktärsmässiga dragen som är 

viktiga för landskapsbilden ska trädridån samt den öst-västgående 

stengärdesgården skyddas. Syftet är även att rena och fördröja dagvatten 

genom olika öppna lösningar inom planområdet.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 augusti 2016. 

Kommunens utlåtande, upprättat den 27 september 2016. 

Samrådsredogörelse, upprättad den 30 juni 2016. 

Plankarta med planbestämmelser, upprättad den 26 maj 2016, reviderad den 

30 juni 2016,  redaktionellt ändrad den 27 september 2016. 

Planbeskrivning, upprättad den 26 maj 2016, reviderad den 30 juni 2016, 

redaktionellt ändrad den 27 september 2016. 

Illustration upprättad den 26 maj 2016. 

Behovsbedömning, daterad den 26 maj 2016, reviderad den 30 juni 2016. 

Beslut behovsbedömning, daterad den 14 juli 2016. 

Checklista sociala konsekvenser, upprättad den 26 maj 2016. 

Trafikutredning. 

Dagvattenutredning. 

Naturvärdesinventering. 

Bullerutredning. 

Aktuell grundkarta. 

Aktuell fastighetsförteckning. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 11 augusti 2016.   
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Miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut 

1. Kommunens utlåtande över inkomna synpunkter upprättad den 27 

september 2016 godkänns som sin egen. 

2. Planförslag upprättat den 26 maj 2016, reviderat den 30 juni 2016 och 

redaktionellt ändrat den 27 september 2016 antas i enlighet med PBL 

(Plan- och bygglagen) 5 kap 27 §. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen  

 

 

Ajournering  

Klockan 9.40-9.55   
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§ 120 Dnr 2016/000696 

Björnhovda 25:2 del av, Mörbylånga kommun - 
Ansökan om planbesked angående ändring av 
detaljplan för bostadsändamål (Järnvägsgatan) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked avser ändring av befintlig detaljplan till 

bostadsändamål. I den nu gällande planen (F 36) från 1973 är området avsatt 

som park eller plantering. Syftet med ansökan är att upprätta ny plan för 

bostadsändamål i dels flerbostadshus i två plan, dels radhus. Totalt innehåller 

de två presenterade utformningsförslagen 44 bostäder. 

Området är centralt beläget i Färjestaden invid Järnvägsgatan, mellan Södra 

Sandåsgatan och Champinjongatan. 

Förslaget har delvis stöd i kommunens översiktsplan, antagen den 24 mars 

2015. I översiktsplanen finns möjlighet till förtätning av bebyggelse på den 

föreslagna platsen (område b 4). "Dagvattenfrågan är extra viktig att utreda i 

området. Tillräckliga åtgärder för att samla upp och leda bort befintligt 

vatten är en förutsättning för exploatering av området. - Ett släpp i nord-

sydlig riktning ska finnas genom området som ansluter till den remsa med 

skog som norr om Skogsgatan. - Bebyggelsen ska följa kringliggande 

struktur och utformning ska följa samma mönster som området västerut 

utmed norra delen av Södra Sandåsgatan."  

De redovisade förslagen överensstämmer inte med Översiktsplanen avseende 

exploateringsgrad för området samt krav på att passage av grönområde skall 

finnas. Exploateringsgrad samt byggnaders placering skall särskilt utredas 

vidare i detaljplanen. Särskild vikt kommer att läggas på att bevara befintliga 

ekar.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 20 juli 2016.  

Arbetsutskottets förslag till beslut den 11 augusti 2016.   

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Ställa sig positiv till att pröva ansökan genom ändring av detaljplanen 

med utökat planförfarande enligt 5 kap § 7 PBL. 
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2. Exploateringsgrad samt byggnaders placering skall särskilt utredas 

vidare i detaljplanen. Särskild vikt kommer att läggas på att bevara 

befintliga ekar. 

3. Uppdra till plan- och byggverksamheten att upprätta plankostnadsavtal 

med sökanden. 

_____ 

 

 

 

Expedieras till: 

BoKlok Housing AB, Ann-Louise Olofsson, Drottningtorget 14,  

205 33 Malmö 
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§ 121 Dnr 2016/000695 

Björnhovda 25:2 del av, Mörbylånga kommun - 
Ansökan om planbesked angående ändring av 
detaljplan för bostadsändamål (Rylgatan) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked avser ändring av befintlig detaljplan för 

bostadsändamål. I den nu gällande planen (F 36) från 1973 är området avsatt 

som park eller plantering. Syftet med ansökan är att upprätta ny plan för 

bostadsändamål i flerbostadshus med totalt 24 lägenheter enligt samma 

koncept, BoKlok, som bostadshusen söder om området. 

Området är centralt beläget i Färjestaden invid Äppelvägen och utgörs idag 

till hälften av en grusad fotbollsplan och för övrigt av i huvudsak 

lövträdsvegetation. 

Förslaget har delvis stöd i kommunens översiktsplan, antagen den 24 mars 

2015. I översiktsplanen finns möjlighet till förtätning av bebyggelse öster om 

Äppelvägen (område b 3). Den del som upptas av fotbollsplanen är 

undantagen från bebyggelse i ÖP på grund av att behov av planen ansågs 

finnas då översiktsplanen togs fram. Möjlighet att ordna fotbollsplan på 

annan plats föreligger nu varför en större del av redan ianspråktagen mark 

kan utredas för bostadsändamål.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 20 juli 2016.  

Arbetsutskottets förslag till beslut den 11 augusti 2016.   

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Ställa sig positiv till att pröva ansökan genom ändring av detaljplanen 

med utökat planförfarande enligt 5 kap § 7 PBL. 

2. Uppdra till plan- och byggverksamheten att upprätta plankostnadsavtal 

med sökanden. 

_____ 

Expedieras till: 

BoKlok Housing AB, Ann-Louise Olofsson, Drottningtorget 14,  

205 33 Malmö 
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§ 122 Dnr 2016/000703 

X m fl, Mörbylånga kommun - Ansökan om planbesked 
angående ändring av detaljplan för bostadsändamål 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked avser ändring av befintlig detaljplan för 

bostadsändamål och verksamheter. I den nu gällande planen (X) från 2013 är 

områdets användning bostadsändamål med relativt små byggrätter på mindre 

tomter samt möjlighet till samlingslokal och småskalig verksamhet. Syftet 

med ansökan är att ändra planbestämmelserna enligt följande:  

 Befintlig byggrätt för huvudbyggnad är idag 90 kvm samt 20 kvm för 

komplementbyggnad (e1) ändras till 120 kvm för huvudbyggnad. Ingen 

komplementbyggnad. 

 Total byggnadsarea för område för bostad, småhandel, småskalig 

verksamhet och parkering, BHJP, 300 kvm (e4) ändras till 600 kvm. 

 Total byggnadsarea för område för bostad, småhandel, småskalig 

verksamhet och parkering, BHJP, 600 kvm (e5) ändras till 800 kvm. 

 Bestämmelse om takens utformning med tegel och sadeltak tas bort. 

Taken skall få fri utformning. 

 Byggnadshöjd för enbostadshusen på villatomter ändras från 4 meter till 

5 meter. Möjliggör 2-plans hus.  

 Byggnadshöjd för byggrätt med 5 meter ändras till 6 meter (BHJP).  

Planområdet ligger i sydvästra delen av X mellan X väg och X väg. Området 

planerades mellan 2004 och 2013. Genomförandetiden för detaljplanen går 

ut 2028. Planen innehåller 28 avstyckade tomter för bostadsändamål med 

storlek på ca 400-800 kvm. Dessutom finns två större områden avsatta till 

bostäder/verksamheter. Dessa omfattar 1954 resp 2390 kvm. 

När detaljplanen utformades lades stor vikt vid områdets utformning i 

samarbete med exploatören. Till planen hör ett gestaltningsprogram som 

enligt plankartan skall vara styrande vid byggnaders utformning. 

Gestaltningsprogrammet grundar sig på den utredning av X som gjordes 

1995 "Inventering och analys av bebyggelsemiljön i X". 
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Med bakgrund av det relativt nya detaljplanearbetet och den analys som är 

gjord av områdets utformning i förhållande till den övriga bymiljön får det 

anses väl genomarbetat hur området skall utformas. Fastigheter och 

byggrätter får även anses väl uppfylla kraven på ändamålsenlighet och god 

helhetsverkan. Byggrätter för verksamheter i den gällande planen får också 

anses rimliga i förhållande till byggbara ytor och till omgivningen.  

Den korta tid som gått av planens genomförandetid från 2013 och som löper 

till 2028 talar mot en ändring av planen.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 juli 2016.  

Arbetsutskottets förslag till beslut den 11 augusti 2016. 

Föredragning av ärendet 

Marie-Christine Svensson föredrar ärendet och önskar prioriteringsordning 

för detaljplaneändringen. 

Förslag till beslut på mötet  

Ordföranden yrkar tillägg till arbetsutskottets förslag till beslut, "Oprioriterat 

ärende enligt villabebyggelseplan. Flerbostadshusplaner och stadsplaner har 

företräde i plan- och byggverksamhetens prioritering".  

Beslutsgång  

Ordföranden hör om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta enligt 

arbetsutskottets förslag med sitt eget tilläggsyrkande och finner att nämnden 

bifaller detsamma.   

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Ställa sig positiv till att pröva ansökan genom ändring av detaljplanen 

med standardförfarande enligt 5 kap § 6 PBL (plan- och bygglagen). 

2. Uppdra till plan- och byggverksamheten att upprätta plankostnadsavtal 

med sökanden. 

3. Oprioriterat ärende enligt villabebyggelseplan. Flerbostadshusplaner och 

stadsplaner har företräde i plan- och byggverksamhetens prioritering.  

_____ 

Expedieras till: 

X 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17 (27) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2016-08-25  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 123 Dnr 2016/000732 

X - Ansökan om förhandsbesked - 
Lokaliseringsprövning för byggnation av enbostadshus 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om förhandsbesked har inkommit på fastigheten X. Ansökan avser 

byggnation av ett enbostadshus med garage på skifte som i huvudsak utgörs 

av odlingsmark. 

Den aktuella tomten är belägen i västra delen av X. Fastigheten omfattas av 

riksintresse för kulturmiljövården och gränsar till sammanhållen bebyggelse 

och verksamhetsområde för VA. Kommunens ledningar för vatten och 

avlopp finns öster om föreslagen tomt. Anslutning kan ske till kommunens 

VA-ledningar.  

Skiftet utgörs i huvudsak av odlingsbar mark. I väster gränsar marken till 

gamla X.     

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 3 juni 2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 26 juli 2016. 

Yttrande miljö- och hälsoskyddsinspektören daterat den 1 juli 2016.  

Yttrande från teknisk affärsverksamhet daterat den 20 juli 2016. 

Yttrande från Länsstyrelsen i Kalmar län inkommit den 12 juli 2016. 

Grannyttrande X, inga synpunkter. 

Grannyttrande X, inga synpunkter. 

Grannyttranden X, inga synpunkter. 

Grannyttrande X, inga synpunkter.  

Arbetsutskottets förslag till beslut den 11 augusti 2016.   

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked för byggnation av enbostadshus då 

förslaget är förenligt med Plan- och bygglagen 2 kap 2, 4, 5, 9 §§ samt 

MB 3 kap 4§. 

2. Att tillfart ordnas mot väster i åkerkant samt del av X om erforderliga 

förbättringar vidtas. Samråd skall ske med kommunens gatuingenjör och 

åtgärder skall redovisas i samband med bygglov. 
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3. Stor hänsyn tas till den befintliga bebyggelsen på platsen med avseende 

på skala, material och färgsättning detta för att beakta riksintresset för 

kulturmiljö.     

4. Att avstyckning av tomt sker så att erforderliga avstånd till kommunens 

ledningar uppfylls. Samråd skall ske med Teknisk affärsverksamhet i 

samband med lantmäteriförrättning.   

_____ 

 

Information 

Beslutet kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning!   

 

Expedieras till: 

X 

För kännedom: 

X 
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§ 124 Dnr 2016/000753 

X - Ansökan om förhandsbesked - 
Lokaliseringsprövning för enbostadshus 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om förhandsbesked har inkommit på fastigheten X. Ansökan avser 

byggnation av ett enbostadshus i två våningar på tomt som avses avstyckas 

och omfatta ca 1500 kvm.  

X är en aktiv jordbruksfastighet. Aktuell del av X är sannolikt en före detta 

plats för trädgårdsodling eller liknande och avgränsas till åkermarken i väster 

med en stenmur. Platsen är idag en gräsbevuxen yta med större träd och 

buskar som omgärdas av stenmurar i tre väderstreck. 

Den föreslagna byggnationen kommer att ansluta till X gata i norr som i sin 

tur ansluter till X. Gatan är privat väg utan reglerade rättigheter. 

Vid en eventuell förrättning skall hänsyn tas till befintliga fastigheter och 

utfarter mot gatan.     

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 10 juni 2016. 

Kompletterande skrivelse från sökanden inkommen den 24 augusti 2016.  

Tjänsteskrivelse daterad den 25 juli 2016. 

Yttrande miljö- och hälsoskyddsinspektören daterat den 8 augusti 2016.  

Yttrande från teknisk affärsverksamhet daterat den 20 juli 2016. 

Grannyttrande X, synpunkter. 

Grannyttranden X, synpunkter. 

Grannyttranden X, inga synpunkter. 

Grannyttranden X, synpunkter.  

Grannyttrande X, inga synpunkter.  

Grannyttranden X, inga synpunkter.  

Arbetsutskottets förslag till beslut den 11 augusti 2016.   

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lämna positivt förhandsbesked då föreslagen placering av byggnad 

överensstämmer med bebyggelsestrukturen på platsen. Ansökan kan 

anses förenlig med lagens bestämmelser för hushållning med mark- och 

vattenområden enligt PBL 2 kap 2, 4, 5, 9 §§ samt MB 3 kap 4§. 
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2. Byggnader bör utformas i enlighet med riktlinjer enligt översiktsplanen 

och vara enhetlig med befintliga byggnader avseende material, skala och 

färgsättning. 

3. Fastigheten skall ansluta till kommunalt vatten och avlopp. 

4. Vid avstyckning av tomt och innan bygglov beviljas skall rättighet till 

infart via X gata regleras och redovisas. 

_____ 

 

Information 

Beslutet kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning!   

 

Expedieras till: 

X 

För kännedom: 

X 
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§ 125 Dnr 2016/000702 

X - Ansökan om förhandsbesked - 
Lokaliseringsprövning för enbostadshus 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om förhandsbesked har inkommit på fastigheten X. Ansökan avser 

byggnation av ett enbostadshus alternativt flerbostadshus i en- alt två 

våningar inom befintlig fastighet.  

Fastigheten som omfattar 1790 kvm är belägen i anslutning till X norra sida 

och strax intill X. 

Fastigheten ligger inom område där beslut om detaljplan med planprogram 

togs av Miljö- och byggnadsnämnden X.  Detta beslut togs i samband med 

att ansökan om detaljplan inkom för fastigheten X. Syftet var att planlägga 

för enbostadshus och parhus. 

I tidigare beslut från nämnden påpekades särskilt vikten av en geoteknisk 

utredning och områdets höjder samt beaktande av befintliga VA-ledningar.  

Kommunen ställer sig positiv till möjlighet att använda marken för 

bostadsändamål. Med anledning av att fastigheten är belägen i X tätort bör 

byggnation dock förgås av ett detaljplaneförfarande. Detta innebär att 

nämndens beslut angående planläggning fortfarande är gällande.  

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 24 maj 2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 25 juli 2016.  

Arbetsutskottets förslag till beslut den 11 augusti 2016.   

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Lämna negativt förhandsbesked för bostadsändamål på fastigheten då 

byggnation skall föregås av detaljplan på grund av fastighetens 

lokalisering i tätort samt krav på särskilda utredningar i området.  

2. Ta med fastigheten i detaljplanearbetet för X och X. 

_____ 

 

Information 

Beslutet kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning!   
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Expedieras till: 

X 

 

 

Ajournering 

Klockan 11.05-11.10   
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§ 126 Dnr 2016/000219 

Arontorp 1:124 - Bygglov - Tillbyggnad av restaurang 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan innebär tillbyggnad av restaurang med scen på fastigheten 

Arontorp 1:124. Tillbyggnaden på 443kvm ska ge plats för 232 gäster. I 

anslutning till restaurangen ska även uteservering och parkeringsplatser 

byggas.      

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 3 februari 2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 augusti 2016.  

Situationsplan daterad den 18 februari 2016.  

Plan- och fasadritningar daterade den 1 februari 2016. 

Yttranden från Trafikverket daterat den 15 juli 2016.  

Yttrande miljö- och hälsoskydd daterat den 10 augusti 2016.  

Grannyttrande X. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 11 augusti 2016. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Att bygglov ges med stöd av 9 kap.  31 § plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL. för tillbyggnad av restaurang med 443 kvm på 

fastigheten Arontorp 1:124.  

2. Att åtgärden inte får påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden 

lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. 

3. Att det för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. 

Kontrollansvarig är Mattias Hagblom, som är certifierad kontrollansvarig 

med behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL.    

_____ 

 

 

Information 

Beslutet kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning!   
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Expedieras till: 

Stolpen i Färjestaden AB, Lars-Göran Argus, Industrigatan 1,  

386 32 Färjestaden  

X 
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§ 127 Dnr 2016/000741 

X - Lov i efterhand 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet avser tillbyggnad av en komplementbyggnad med 242 kvm efter 

rivning av en nästan lika stor byggnadsdel. 

Vid besök på platsen den 25 maj 2016 kunde konstateras att en tillbyggnad 

var utförd.  

Fastighetsägaren informerades om att åtgärden var bygglovspliktig och 

uppmanades att söka bygglov för tillbyggnaden. Eftersom åtgärden är utförd 

ska ansökan handläggas som lov i efterhand.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 24 augusti 2016. 

Situationsplan daterad den 24 augusti 2016. 

Fasadritning inkommen den 8 juni 2016. 

Beräkning av byggsanktionsavgift.  

Förslag till beslut på mötet  

Per-Olof Johansson, med instämmande av Johan Sigvardsson, Anne Wilks 

och Jimmy Odenäng, yrkar på en fjärdedel av den föreslagna byggsanktions-

avgiften, det vill säga 13 456 kronor.  

Beslutsgång  

Ordföranden ställer förvaltningens förslag om byggsanktionsavgift mot  

Per-Olof Johansson med flera yrkande och finner att miljö- och 

byggnadsnämnden beslutar enligt Per-Olof Johanssons yrkande. I övrigt 

enligt förvaltningens förslag till beslut.    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad ges i efterhand med 

stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  

2. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, samt 9 

kap. 7 § plan- och byggförordningen, (2011:338), PBF, påförs ägarna, X 

och X, till fastigheten X solidariskt en byggsanktionsavgift om 13 456 

kronor.  

3. Avgiften ska betalas till Mörbylånga kommun  
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4. En faktura kommer att skickas ut separat.  

_____ 

 

Information 

Beslutet kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning!   

 

Expedieras till: 

X 
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§ 128  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Fråga om båten i Grönhögen 

Per-Olof Johansson frågar om båten som sjönk i Grönhögens hamn 

december 2015. Roland Nanberg, servicechef, informerar om 

händelseförloppet efteråt och hur situationen ser ut idag.  

Fråga om teglet vid Mysinge 

Henriette Koblanck frågar om teglet som ligger upplagt vid Mysinge är 

samma tegel som legat upplagt i Lilla Smedby. Arne Andersson bekräftade 

detta och informerar att markägaren har uppmanats att komma in med 

ansökan om bygglov för upplag. Till dess är ärendet ett tillsynsärende.  

Fråga om Zokker 

På grund av problem med avlopp och ventilation på Zokker kan ingen 

verksamhet bedrivas där utan måste flyttas till andra lokaler. Henriette 

Koblanck undrar vem som ansvarar för skötseln och vad som händer med 

flykting- och ungdomsverksamheten. Informerades att det är kommunens 

ansvar och att en handlingsplan ska upprättas av Mörbylånga Bostads AB 

(MBAB).  

Fråga om brandhärjad fastighet i Skogsby 

Per-Olof Johansson undrar över den brandhärjade fastigheten i Skogsby. 

Arne Andersson informerar att kontakt tagits med försäkringsbolag, men 

fastighetsägaren har inte kunnat nås och kommunen kan inte vidta några 

åtgärder med anledning av detta.      

_____ 
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