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Kommunstyrelsen 1999-11-10

Ks § 90

Anmälan av arbetsutskottets protokoll

Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbets-
utskotts budgetberedning den 27, 28 och 30 september, från kommun-
styrelsens arbetsutskott den 12, 19 och 26 oktober samt 2 november
1999.
_____
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Kommunstyrelsen 1999-11-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-10-26

Ks §  91

Au § 302 Dnr 58/99.041

Förslag till budget för 2000 och flerårsbudget för 2001-2002

Budgetberedningen har överlämnat förslag till budget för år 2000
och flerårsbudget för år 2001-2002.

Torbjörn Ahlin föreslår

att anslaget till barn- och utbildningsnämnden för uppförandet av
mellanstadieskola i Ekeby flyttas till år 2001, samt

att detta finansieras genom att beställningen av kommunstyrelsens
högvolymskopiator om 750 000 kronor flyttas fram till år 2003, att
kultur- och fritidsnämndens anslag till underhåll av parkerna om
500 000 kronor skjuts upp till år 2003, att kultur- och fritidsnämn-
dens anslag till hygienbyggnad vid campingen om 1 500 000
skjuts upp till år 2002, samt att barn- och utbildningsnämnden an-
slag till om- och tillbyggnaden av mat- och slöjdsal vid Tallängens
skola minskas med 1 400 000 kronor.

Vidare föreslår Torbjörn Ahlin att man i investeringsbudgeten
skall öka anslagen för inköp av sopbilar med 150 000 kronor per
bil så att dessa kan utrustas med vägningsanordning.

Lars-Åke Kjellman föreslår att anslagen till musikskolan på
340 000 kronor finansieras genom motsvarande sänkning av verk-
samhetsbidraget till Folkets Hus.

Arbetsutskottet beslutar föreslår fullmäktige

att anta budgetberedningens förslag till budget för år 2000,

att uppdra åt respektive nämnd att om så erfordras revidera sina
effektmål med hänsyn till tilldelade resurser och förändrade behov,

att fastställa utdebiteringen för år 2000 till kronor 20:42 per skatte-
krona,

                                                                                                                                     forts
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Kommunstyrelsen 1999-11-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-10-26

Ks § 91, forts

Au § 302,  forts

att de fasta brukningsavgifterna enligt Taxa för Kumla kommuns
vatten- och avloppsverk § 13 moment 1 a) och 2 a) höjs med 10 %
samt att den rörliga brukningsavgiften enligt § 13 moment 1 b) och
2 b) fastställes till 9:00 kronor per kubikmeter levererat renvatten
fördelat med 4:50 kronor för vattenförsörjning och 4:50 kronor för
spillvattenavlopp, lagstadgad moms tillkommer,

att fastställa låneramen för rörelsekrediter till 25 000 000 kronor,

att anta budgetberedningens förslag till flerårsbudget för åren
2001-2002.

att avslå Torbjörn Ahlins förslag, samt

att avslå Lars-Åke Kjellmans förslag.

Torbjörn Ahlin reserverar sig mot beslutet till förmån för sina för-
slag.

Lars-Åke Kjellman reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
förslag.
_____

Mårten Franzson avger alternativt budgetförslag benämnt
”Vänsterpartiets förslag till budget för år 2000 och plan för åren
2001 och 2002 - kommentarer”,

Torbjörn Ahlin yrkar bifall till sitt i arbetsutskottet avgivna förslag
angående mellanstadium i Ekeby.

Vidare yrkar Ahlin bifall till sitt i arbetsutskottet avgivna förslag
angående vägning av sopor.

I övrigt yrkar Ahlin bifall till budgetberedningens förslag.

forts
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Kommunstyrelsen 1999-11-10

Ks § 91,  forts

Per Holm föreslår att 4 000 000 kronor av anslaget för rekreations-
bad och anslaget för utbyte av värmeåtervinningssystem 900 000
kronor i kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget flyttas
från år 2002 till år 2001 samt att förändringen finansieras genom
att anslaget för hygienbyggnad vid campingplatsen läggs utanför
planperioden och anslaget under kommunstyrelsen för ombyggnad
av Folkets Hus minskas med 3 400 000 kronor år 2001.

Per Holm yrkar vidare bifall till Ahlins förslag angående sopväg-
ning och avslag till Ahlins förslag angående mellanstadium i
Ekeby.

Kent Sundström föreslår att anslaget för frukostprojekt i skolan
stryks och att medlen i stället används för undervisningsmaterial.

Kent Sundström yrkar vidare bifall till Ahlins förslag angående
sopvägning och avslag till Ahlins förslag angående mellanstadium
i Ekeby.

Lars-Åke Kjellman föreslår att anslagen till musikskolan på
240 000 finansieras genom motsvarande sänkning av verksam-
hetsbidraget till Folkets Hus.

I övrigt yrkar Kjellman bifall till arbetsutskottets förslag.

Annica Eriksson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Avgivna förslag och yrkanden justeras.

Följande propositionsordning godkännes: bifall till arbetsutskottets
förslag i de delar där motförslag ej finnes ställs mot avslag, däref-
ter ställs vart och ett av de avgivna förslagen mot arbetsutskottets
förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka arbetsutskottets förslag, samt

att avslå vart och ett av övriga förslag och yrkanden.
forts
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Kommunstyrelsen 1999-11-10

Ks § 91, forts

Mårten Franzson och Margareta Hultman Brikell reserverar sig
mot beslutet till förmån för vänsterpartiets alternativa budgetfö r-
slag.

Torbjörn Ahlin reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt fö r-
slag angående en mellanstadieskola i Ekeby.

Torbjörn Ahlin, Kent Sundström och Per Holm reserverar sig mot
beslutet till förmån för Ahlins förslag om vägning av sopor.

Per Holm reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag.

Kent Sundström reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt fö r-
slag angående frukostprojektet.

Lars-Åke Kjellman och Sören Götemo reserverar sig mot beslutet
till förmån för sitt förslag angående musikskolan och Folkets Hus.
_____
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Kommunstyrelsen 1999-11-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-10-26

Ks § 92

Au § 303 Dnr 262/99.024

Översyn av förtroendemannaarvoden

Grundreglerna för förtroendemannaarvoden har gällt från och med
år 1992. Därefter har ändringar skett beträffande omfattningen av
uppdrag med fasta ersättningar i samband med förändrade upp-
gifts- och organisationsförändringar.

Arbetsutskottet beslutade den 19 april 1999, § 123, att uppdra åt
kansliavdelningen att utreda möjligheterna och formerna för infö-
rande av fasta arvoden i de kommunala bolagen, samt att göra en
översyn över av de kommunala förtroendemannaarvodena.

Begärd utredning föreligger.

Arbetsutskottet beslutade den 28 september 1999, § 229, att god-
känna redovisningen, samt att uppdra åt kommunledningskontoret
att låta utarbeta ändring av regler för ersättning till förtroende-
valda.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att efter vissa redaktionella justeringar anta skrivelsen om översyn
av förtroendemannaarvoden.
_____

Annica Eriksson föreslår att texten under rubriken ”Justering av
ersättningar” ändras till: Basbeloppsanknutna ersättningar enligt
denna bilaga justeras via en justeringsfaktor till nivå med ökning
av kommunanställdas löner när skillnaden mellan basbeloppsut-
veckling och utveckling av kommunanställdas löner uppgår till
hela fem procentenheter och multiplar därav. Justeringsfaktorn F
beräknas enligt formeln: F=(K avstämningsåret / K år
2000)/(prisbelopp avstämningsåret / prisbasbelopp år 2000) där K
är kommunanställdas löner enligt SCB:s officiella statistik
(AMO106) och avstämningsåret är det år som avses enligt senast
kända lönestatistik. Justeringen gäller från och med den 1 januari
året efter det att den lönestatistik som legat till grund för avstäm-
ningen blivit känd.”                                                        forts
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Kommunstyrelsen

Ks § 92,  forts

Annica Eriksson föreslår vidare att en arbetsgrupp utses bestående
av kommundirektör, ekonomichef och personalchef med uppgift
att till varje års budgetberedning presentera underlag för eventuell
justering av ersättningar.

Margareta Hultman Brikell yrkar avslag på arbetsutskottets för-
slag.

Lars-Åke Kjellman yrkar att 2.e vice ordförande i Kumla Fastig-
hets AB stryks, samt

att meningen ”I styrelsen för Kumla Fastighets AB införs för åter-
stoden av mandatperioden ett uppdrag som andre vice ordförande”
stryks i sjunde stycket på sidan 4 i promemorian ”Ändring av
bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda.”

Avgivna förslag och yrkanden justeras.

Följande propositionsordning godkännes: bifall till arbetsutskottets
förslag i de delar där motförslag ej finnes ställs mot avslag, däref-
ter ställs vart och ett av de avgivna förslagen mot arbetsutskottets
förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka arbetsutskottets förslag,

att tillstyrka Annica Erikssons båda tilläggsförslag, samt

att avslå övriga yrkanden.

Margareta Hultman Brikell, Mårten Franzson, Lars-Åke Kjellman
och Sören Götemo reserverar sig mot beslutet till förmån för sina
respektive förslag.
_____
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Kommunstyrelsen

Ks § 93 Dnr 305/99.253

Försäljning av del av fastigheterna Kumla 12:14, Kumla 13:59,
Kumla 13:26, Kumla 13:12 samt Kumla 13:58

Förslag till köpekontrakt mellan Kumla kommun och Sörby För-
valtnings AB  har upprättats vari kommunen försäljer del av fas-
tigheterna Kumla 12:14, Kumla 13:59, Kumla 13:26, Kumla 13:12
samt Kumla 13:58 i Sörby industriområde för en köpeskilling om
764 400 kronor.

Syftet med försäljningen är ett önskemål från företaget Ruma pro-
dukter AB att bygga ut sin anläggning.

Avtalet gäller under förutsättning att fullmäktige i särskilt beslut
godkänner detsamma.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

att godkänna köpekontraktet.
_____
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Kommunstyrelsen 1999-11-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-11-02

Ks § 94

Au § 310 Dnr 224/97.212

Översiktsplan för Kumla kommun

Gällande översiktsplan antogs av fullmäktige den 18 juni 1990,
§ 44.

Den 26 november 1996, § 274, beslutade kommunstyrelsens all-
männa utskott att anta ett förslag till arbetsplan för att ta fram en
ny översiktsplan.

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade den 25 februari
1997, § 66, att ett presenterat förslag skulle utgöra underlag för
fortsatta programdiskussioner med berörda.

Programförslag upprättades och skickades till berörda. Under sam-
rådet inkom tio skrivelser. Samrådsredogörelse finns från novem-
ber 1997.

Allmänna utskottet beslutade den 25 november 1997, § 272, att
uppdra åt miljö- och byggnadskontoret att arbeta vidare med över-
siktsplanen. Samrådskoncept utarbetades och presenterades för
allmänna utskottet den 22 september 1998, § 216, som då beslu-
tade att förslaget skulle skickas på remiss.

Förslaget skickades till berörda på samråd under tiden 12 novem-
ber - 15 december 1998 och tolv skrivelser har kommit in.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 2 februari 1999 att
förslaget justeras och kompletteras enligt samrådsredogörelsens
kommentarer och ställningstagande och att förslaget överlämnas
till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut om utställning.

Arbetsutskottet beslutade den 31 augusti 1999 att avvakta med
synpunkter över det utställda förslaget till dess att en sammanställ-
ning av inkomna yttranden från övriga remissinstanser utarbetats.

Föreligger yttrande från utställande samt tjänsteutlåtande.
                                                                                                  forts
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Kommunstyrelsen 1999-11-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-11-02

Ks § 94,  forts

Au § 310,  forts

Arbetsutskottet beslutade den 12 oktober 1999 att inte erinra mot
utställningsförslaget.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 26 oktober 1999 att
med beaktande av justeringar och kompletteringar enligt kommen-
tarerna till yttrandena och ställningstagandet godkänna förslaget till
översiktsplan och överlämna det till fullmäktige för antagande.

Torbjörn Ahlin föreslår att texten i del 2, sidan 55, femte stycket,
justeras genom att parentesen med texten ”(stormarknad eller
dylikt >2 500 m2)” tas bort.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

att anta översiktsplanen.

Torbjörn Ahlin och Lars-Åke Kjellman reserverar sig mot beslutet
till förmån för Ahlins förslag.
_____

Mårten Franzson föreslår att man i del två sidan 71, sista stycket, i
meningen ”Skifferbrytning bör i enlighet med tidigare beslut ej
tillåtas” ändra ordet bör till skall.

Torbjörn Ahlin yrkar bifall till sitt i arbetsutskottet lagda förlag.

Mårten Franzson och Per Holm yrkar bifall till Ahlins i arbets-
utskottet lagda förslag.

Carl-Gustav Thunström yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Avgivna förslag och yrkanden justeras.

Då ordförande finner övervägande bifall till arbetsutskottets förslag
begärs votering.

forts



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Justeringssign      Utdragsbestyrkande

12

Kommunstyrelsen 1999-11-10

Ks § 94, forts

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition: Den
som bifaller arbetsutskottets förslag röstar Ja, och den som det ej
vill röstar Nej. Vinner Nej har kommunstyrelsen beslutat att bifalla
Ahlins förslag.

Ja röster avgavs av: Dan-Åke Moberg, Annica Eriksson, Carl-
Gustaf Thunström, Marianne Arvidsson, Sofia Lindstrand och
Björn Eriksson.

Nej röster avgavs av: Torbjörn Ahlin, Lars-Åke Kjellman, Sören
Götemo, Per Holm, Mårten Franzson och Margareta Hultman
Brikell.

Avstår: Kent Sundström.

Kommunstyrelsen har således med ordförandens utslagsröst beslu-
tat att tillstyrka arbetsutskottets förslag.

Vidare beslutar kommunstyrelsen att bifalla Mårten Franzsons
tilläggsförslag.
_____
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Kommunstyrelsen 1999-11-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-10-26

Ks §  95

Au § 304 Dnr 254/99.356

Ändring av renhållningstaxan

Budgetberedningen har lämnat förslag till ändring av renhåll-
ningstaxan.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att anta ändring av renhållningstaxan.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen 1999-11-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-10-12

Ks §  96   

Au § 289 Dnr 300/99.101

Förslag till sammanträdesordning för år  2000 och januari
2001

Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till sammanträdes-
ordning för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess
arbetsutskott avseende år 2000 och januari 2001.

Arbetsutskottet beslutar

att för sin del godkänna den föreslagna sammanträdesordningen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att för sin del godkänna den föreslagna sammanträdesordningen.
_____
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Komunstyrelsen 1999-11-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-10-26

Ks § 97

Au § 311 Dnr 287/99.702

Ansökan om serveringstillstånd enligt alkohollagen

Ansökan om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738)
för servering av alkoholdrycker vid restaurang Socratez har
inkommit från Socratez i Kumla Handelsbolag, Köpmangatan 14,
Kumla.

Kommunens alkoholhandläggare har den 22 oktober 1999 inkom-
mit med utredning i ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta

att serveringstillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen meddelas
Socratez i Kumla HB för serveringsstället restaurang Socratez för
servering av alkoholdrycker till allmänhet i enlighet med ansökan
med undantag för uteservering där serveringstiden bestäms till
kl 23.00 alla dagar.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

att serveringstillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen meddelas
Socratez i Kumla HB för serveringsstället restaurang Socratez för
servering av alkoholdrycker till allmänhet i enlighet med ansökan
med undantag för uteservering där serveringstiden bestäms till
kl 23.00 alla dagar.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Patrik Germer f v exp
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Kommunstyrelsen 1999-11-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-09-27
Budgetberedning

Ks § 98

Au § 245

Upprustning hyvlarverkstad/stenarbetsmuseum Yxhult

Alton Arkitekter AB har på uppdrag av kommunen upprättat för-
slag på ordningsställande av stenarbetsmuseum och renovering av
Yxhults gamla stenhyvleriverkstad.

Med bidrag från Länsstyrelsen kommer Hyvlarverkstaden att under
1999 få ett renoverat yttertak med takpapp, renoverade bärande
mellanvägg, renoverade eller nytillverkade fönster och dörrar samt
renoverad putsad fasad mot vägen. Del av taket täcks med plåt och
i samband med därmed hängrännor, stuprör och vindskivor.

Kultur och fritidsnämnden har i sitt förslag till investeringsplan år
2000-2002 begärt medel för fortsatt upprustning av hyvlarverk-
stad/stenarbetsmuseum Yxhult.

De arbeten som återstår efter 1999 års insatser är bland annat täck-
ning av del av taket med plåt.

Arbetsutskottet beslutar

att bevilja kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag om 270 000
kronor att tas ur kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter
1999 för täckning av taket med plåt.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Ekonomiavdelningen
Kultur- och fritidsnämnden
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Kommunstyrelsen 1999-11-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-11-02

Ks § 99

Au § 313 Dnr 265/99.777

Remiss - Psykiatrisk enhet för utvecklingsstörda m fl inom
Örebro läns landsting

Samtliga kommuner i Örebro län inbjuds att lämna synpunkter på
Örebro läns landstings utredning, vilken ger förslag angående
inrättande av en särskild psykiatrisk enhet för utvecklingsstörda
m fl inom Örebro län.

Arbetsutskottet beslutade den 28 september 1999 att uppdra åt
Ronnie Petterson att utarbeta förslag till yttrande.

Uppdraget överlämnades till socialförvaltningen.

Yttrande från socialchef  Håkan Hjelm föreligger.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

att anta yttrandet.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Örebro läns landsting + handl
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Kommunstyrelsen 1999-11-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-10-12

Ks § 100

Au  § 276 Dnr 271/99.023

Upphörande av återbesättningsprövning

Förhandlingssekreterare Peter Brändholm föreslår i skrivelse av
den 30 september 1999 att kommunstyrelsen beslutar att återbe-
sättningsprövning av tjänster upphör.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

att återbesättningsprövning av tjänster upphör.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Samtliga förvaltningar f v exp
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Kommunstyrelsen 1999-11-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-11-02

Ks § 101

Au § 312 Dnr 252/99.023

Rekrytering av förhandlingssekreterare

Peter Brändholm som innehar tjänsten som förhandlingssekreterare
har sagt upp sin anställning med frånträde den 20 december 1999.

Personalchef Ulla Lundholm förordar i skrivelse av den 27 oktober
1999 att Susanna Sandholm anställs som förhandlingssekreterare
från och med den 1 januari 2000, under förutsättning att central
samverkansgrupp inte har något att erinra mot förslaget.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

att erbjuda Susanna Sandholm tjänsten som förhandlingssekrete-
rare med tillträde från och med den 1 januari 2000.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Personalavdelningen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-10-12

Ks § 102

Au § 277

Undertecknande av handlingar

Enligt 11 § arbetsordning för kommunstyrelsen och nämnder inom
Kumla kommun skall handlingar undertecknas på sätt som nämn-
den bestämmer.

Nytt beslut om undertecknande av handlingar bör tas för pågående
mandatperiod.

Arbetsutskottet föreslår  kommunstyrelsen

att uppdra åt kommunalrådet Dan-Åke Moberg med kommunalrå-
det Annica Eriksson eller oppositionsrådet Torbjörn Ahlin som er-
sättare att med kontrasignering av kommundirektör Thage
Arvidsson eller administrativ chef Maria Neselius eller ekonomi-
chef Ronny Salomonsson underteckna från kommunstyrelsen och
dess utskott utgående skrivelser samt kontrakt, låne- och borgens-
förbindelser, fullmakter och andra liknande handlingar, samt

att uppdra åt kommundirektör Thage Arvidsson  med administrativ
chef Maria Neselius som ersättare att underteckna köpebrev vid
förvärv och försäljning av fastighet som beslutas av kommunsty-
relsen och kommunfullmäktige.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Resp utsedd
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Kommunstyrelsen 1999-11-10

Ks § 103

Kumla kommuns kulturpris år 1999

Kulturpriskommittén har med följande motivering föreslagit att 1999
års kulturpris tilldelas Jerk Alton.

”Arkitekt Jerk Alton har i 30 år bedrivit arkitektverksamhet i Kumla
vid sitt kontor i anrika ”Villa Solgården”, ett av de äldsta husen i cen-
trala Kumla.

Under årens lopp har Jerk Alton varit flitigt anlitad vid om- och
nybyggnationer runt om i Sverige och därvid varit en god ambassadör
för Kumla. Han har medverkat i restaureringar av kulturhistoriska
byggnader, samlingslokaler, bostäder, församlingshem, kontorsbygg-
nader, äldreboenden, skolor m fl. Exempel på det sist nämnda är
konsthantverksskolan Capellagården, Vickleby Öland.

Jerk Alton har i sitt arbete alltid lyft fram kulturhistoriskt förankrade
och estetiska värden som på ett sinnligt sätt anpassats till den enskilda
människans sätt att uppleva miljön. Detta tydliggörs kanske främst i
de många kyrkoprojekten runt om i Sverige som han varit engagerad i.
Ett sådant exempel är Visby domkyrka.

I Kumla har Jerk Alton deltagit i flertalet av församlingarnas renove-
ringar, ny- och återuppbyggnader av kyrkorum och övriga byggnader.
Jerk Altons humanistiska och sociala synsätt kommer också till
uttryck i andra sammanhang – till exempel i byggnadsgestaltning för
äldreomsorg där Jerk Alton bland annat arbetat med om- och tillbygg-
nader av Solbacka och Sannaheds äldreboenden. Vattenverket i
Blacksta är ett annat exempel på en byggnadsgestaltning i harmoni
med omgivande bebyggelsestruktur och natur. Vidare har Jerk Alton
medverkat i tillkomsten av scenbyggnad och servering vid Kumlasjön
och till att det gamla vattentornet kunde byggas om till bostäder i en
nytänkande process.

forts
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Kommunstyrelsen 1999-11-10

Ks § 103, forts

Jerk Altons humanistiska framtoning parad med idealitet och ambition
beträffande kvalitet, estetik och miljöhänsyn gjorde det naturligt att
knyta honom till den pågående renoveringen av den gamla hyvlar-
verkstaden i Yxhult. På samma sätt har Jerk Alton deltagit i etappvisa
renoveringar av Officersmässen i Sannahed. Jerk Alton har vidare
arbetat med trä- och timmerhusens fördelar i ett eget 1700-talsinspire-
rat hus som även vidareutvecklats till det så kallade Kumlahuset, som
presenterades i samband med 1998 års lokala bomässa i Kumla”.

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____


