
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 
Miljö- och byggnadsnämnden 2005-09-06 
 
Plats och tid Stadshuset, Kumla, klockan 16.00-17.10   
  
 
Beslutande Carl-Gustav Thunström, ordf (s) Tony Larsson-Malmberg (fp) 
 Bert Eriksson (s) Jörgen Elfström (v) 
 Sven-Inge Carlsson (s) Per Bergdahl (s)  tjg. ers. 
 Sten Persson (s)  
 Roger Arvidsson (s)  
 Margurite Landin (c)  
 Dan Schöllin (kd)   
 Elisabeth Ekestubbe (m) 

 
 

                                          
Ej tjg ersättare 

 
Sven-Håkan Trygg (s) 
Gillis Gager (c) 

 
Kjell Karlsson (s) 
Johan Larsson (kd) 

 Gerth Thorstensson (fp)  
   
 
Övriga Peter Eriksson Kurt Larsson 
 Lennart Lundgren                                                
 
Justerare Tony Larsson-Malmberg 
 
Sekreterare .................................................... §§ 79-96 
  Kurt Larsson                              
 
Ordförande ....................................................... 
 Carl-Gustav Thunström 
 
Justerare ...................................................... 
 Tony Larsson-Malmberg 
 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Miljö- och byggnadsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2005-09-06 
 

Datum för uppsättande 2005-09-12 Datum för nedtagande 2005-10-04 
 

Förvaringsplats Miljö- och byggnadsnämndens expedition 
  
  
Underskrift ...................................................... 
  
Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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                                              Sammanträdesdatum      
                      

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2005-09-06 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-08-29 
  
 MBN §  79        
 

Ekonomisk delårsrapport 2005-07-31. 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat delårsrapport per den 31 
juli 2005. Rapporten överlämnas till miljö- och byggnadsnämnden för
kännedom. 
 

Arbetsutskottets förslag Delårsrapporten godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

 

 

Expediering 

 

 

 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
______ 

 
Ekonomiavdelningen. 

 
 

 
 



                                                              3 
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll         
                                              Sammanträdesdatum      
                      

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2005-09-06 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-08-29 
  
 MBN §  80        
 

Budgetuppföljning, månadsrapport augusti 2005. 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har den 25 augusti 2005 upprättat 
budgetuppföljning, månadsrapport augusti 2005. 
 

Arbetsutskottets förslag Budgetuppföljning, månadsrapport augusti 2005 godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

 

 

Expediering 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 
Ekonomiavdelningen. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2005-09-06 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-08-29 
  
 MBN §  81   
 

Plan för tillsynsarbetet med enskilda avlopp. 

Ärendebeskrivning Enligt de regionala miljömålen för Örebro län bör kommunerna ha  
tagit fram en plan för tillsynsarbetet med enskilda avlopp senast år 
2005. 
 
En karta med förslag till plan har upprättats. Kartan visar det år då  
inventering skall inledas i respektive område. Följande år skall de 
fastighetsägare med bristande avloppsanläggningar ha lämnat förslag
till åtgärder och året därpå skall åtgärderna ha vidtagits. Detta innebär
att samtliga bristande enskilda avlopp skall vara åtgärdade senast år 
2016. 
 

Arbetsutskottets förslag Planen godkännes. 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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                                              Sammanträdesdatum      
                      

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2005-09-06 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-08-29 
  
 MBN §  82 Dnr 286/2005.427 
 

Norra Mos 1:7 m.fl. Ansökan om tillstånd till täkt av energitorv. 
 

Ärendebeskrivning Råsjö Torv AB har hos Länsstyrelsen ansökt om tillstånd enligt lagen
om vissa torvfyndigheter till fortsatt och utvidgad täkt av energitorv  
på Ekebymossen. Länsstyrelsen har lämnat miljö- och byggnads- 
nämnden tillfälle att avge yttrande i ärendet. 
 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut. 
 
Miljöinspektör Carolina Berglund har den 6 september 2005 upp- 
rättat tjänsteutlåtande. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Tjänsteutlåtandet antages som nämndens yttrande. 
______ 

 

Expediering 
 
Länsstyrelsen i Örebro län 
Råsjö Torv AB 
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                                              Sammanträdesdatum      
                      

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2005-09-06 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-08-29 
  
 MBN §  83 Dnr 171/2002.212 
 

Ekeby. Fördjupning av översiktsplan. 

Ärendebeskrivning En fördjupning av översiktsplan har påbörjats för Ekeby tätort med  
visst omland. Som underlag för utredningen finns bland annat en  
översiktlig skiss som Tyrens Infrakonsult AB gjort för en utbyggnad 
norr om Ekebygatan. 
 
Planprojektet finns med i det av fullmäktige i mars 2004 antagna  
Plan- bygg - och bostadsprogrammet 2004-2006. 
 
Ett preliminärt programsamrådsförslag har presenterats för miljö- 
och byggnadsnämnden, som den 12 december 2000, § 112, beslutade
att godkänna redovisningen om arbetet med fördjupning av översikts-
plan samt att återremittera utkastet till programförslag för bearbetning
och komplettering innan beslut tas om samråd. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 2 maj 2002, § 43, att 
förslaget skickas efter mindre justeringar på samråd till berörda enligt
Plan- och bygglagen  4 kap 3 §. 
 
Förslaget har varit utskickat på samråd under tiden 8 juli- 23 augusti 
2002. Ett särskilt samrådsmöte har ordnats den 21 augusti 2002. 
 
Hittills inkomna yttranden redovisas i en sammanställning och utkast
till samrådsredogörelse. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 10 september 2002,  
§ 78, att ärendet återremitteras för sammanställning av yttranden och 
kommentarer samt förslag till bearbetning. 
 
Fortsatt samråd m.m. har skett med Länsstyrelsen och fastighets- 
ägare. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 7 december 2004, § 122,
 att som underlag för den fortsatta översiktliga planeringen behöver 
ledningsgruppen för fysisk planering ta fram tydligare riktlinjer för 
markförvärv eller dylikt. 
 
 

                                                                                                  forts 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2005-09-06 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-08-29 
  
 MBN §  83 forts Dnr 171/2002.212 
 

Ekeby. Fördjupning av översiktsplan. 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 februari 2005 att  
återemittera ett ärende om alternativ bostadsutbyggnad i Ekeby för  
ytterligare utredning av alternativet väster om riksvägen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 15 mars 2005, § 31, att 
ärendet återremitteras för fortsatta utredningar om alternativa utbygg-
nader och riktlinjer för lokaliseringsprövningar m.m. 
 
Fysisk planerare Vanessa Scheffler har utarbetat ett utställningsför- 
slag. 
 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

 

 

Efter erforderliga justeringar och kompletteringar kan planförslaget 
ställas ut minst två månader enligt PBL 4 kap § 6. 
 

  

 
 



                                                              8 
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll         
                                              Sammanträdesdatum      
                      

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2005-09-06 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-08-29 
  
 MBN §  84 Dnr 391/2004.214 
 

Kv. Dykaren (Länsmansskogen). Höganäsgatan, Norra Kungs- 
vägen och Östra Drottninggatan. Detaljplan. Samråd. 

Ärendebeskrivning Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till bostadsbyggande öster om 
Solbacka mellan Höganäsgatan, Norra Kungsvägen och Östra Drott- 
ninggatan. Projektet finns med i det av kommunfullmäktige 2005 an-
tagna Plan- bygg- och bostadsprogrammet 2005-2007 med prioritet 1.
 
Arkitekt Håkan Bjurström, Alton arkitekter AB har tagit fram skiss- 
förslag som bearbetats av stadsarkitektavdelningen. 
 
Ärendet behandlades vid ledningsgruppen för fysisk planering (Ksau)
 sammanträde den 19 oktober 2004. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 26 oktober 2004, § 94,  
att planstrukturen med punkthus i park godkännes. Bättre visuell  
kontakt bör finnas mellan Solbacka och ”grönytan”. Trafiksituationen 
vid Östra Drottninggatan och in- och utfarten behöver också studeras
ytterligare innan samråd enligt Plan- och bygglagen 5 kap 20 § sker 
med berörda. 
 
Stadsarkitektavdelningen har tagit fram ytterligare alternativa förslag.
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 december 2004,  
§ 121, att programsamråd skall ske med två alternativa förslag, ett  
öppet med punkthus i park samt ett slutet med sammanbyggda hus  
mot söder och öster. 
 
Förslagen var utskickade på programsamråd under tiden 17 februari -
10 mars 2005. 
 
Arkitekt Per Flodström har den 15 mars 2005 upprättat programsam-
rådsredogörelse. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 15 mars 2005, § 27, att 
det fortsatta planarbetet fördjupas utifrån alternativ B. 
 
 

                                                                                                 forts 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2005-09-06 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-08-29 
  
 MBN §  84 forts Dnr 391/2004.214 
 

Kv. Dykaren (Länsmansskogen). Höganäsgatan, Norra Kungs- 
vägen och Östra Drottninggatan. Detaljplan. Samråd. 

Ärendebeskrivning Arkitekt Stefan Bofeldt, SWECO FFNS Örebro har vidareutvecklat  
ett förslag med 60-70 lägenheter. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 7 juni 2005, § 65, att 
förslaget bör bearbetas avseende gruppbostadens utformning och 
avståendet m.m. mellan husen i sydöstra hörnet. 
Konsekvenserna av anslutningen mot Höganäsgatan behöver också 
utredas. 
 
Förslaget skickas på samråd enligt Plan- och bygglagen 5 kap 20 och
21 §§. 
 
Förslaget har varit utskickat på samråd under tiden 12 juli – 22  
augusti 2005. 
 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut. 
 
Arkitekt Per Flodström har den 1 september 2005 upprättat samråds- 
redogörelse. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Resultatet av kompletterande utredningar beaktas och  
detaljplaneförslaget ställs ut enligt Plan- och bygglagen 5 kap 23 §. 
______ 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Miljö- och byggnadsnämnden 2005-09-06 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-08-29 
  
 MBN §  86 Dnr 715/2005      
 

Lövsångaren 1 och 2. Viagatan. Fångvårdsanstalten. Staket. 

Ärendebeskrivning Specialfastigheter AB ansöker om bygglov för nya staket (perimeter-
skydd) runt fångvårdsanstalten. 
 

Arbetsutskottets förslag Bygglov beviljas. 
 
För sydvästra delen erfordras avtal med kommunen. 
 
Befintliga träd som tas ned väster om Viagatan bör ersättas med nya 
närmare gatan. 
 
Belysning i norra delen bör avskärmas eller riktas så att det ej blir 
olägenheter för de boende vid Aspgatan. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Bygglov beviljas. 
 
För sydvästra delen erfordras avtal med kommunen. 
 
Befintliga träd som tas ned väster om Viagatan bör ersättas med nya 
närmare gatan. 
 
Belysning i norra delen ska avskärmas eller riktas så att det ej blir 
olägenheter för de boende vid Aspgatan. 
_____ 
 
 

Expediering Special Fastigheter AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Avgift 624:-    (faktureras separat)
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2005-09-06 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-08-29 
  
 MBN §  87        
 

Skräddaren 6 m fl Sveavägen. Odengatan. Parkeringsplats. 
Bygglov. 

Ärendebeskrivning Med anledning av om- och tillbyggnaden av ICA-butiken i Kv Köp- 
mannen behöver även parkeringsområdet i Kv. Skräddaren utvidgas 
och få en mer permanent utformning. Avtal finns mellan Henry 
Ståhl Fastigheter AB och kommunen om parkeringsanläggningen  
m.m. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

 

Expediering 

Bygglov kan beviljas efter samråd med berörda fastighetsägare m fl. 

 
 
Henry Ståhl Fastigheter AB 
Tekniska kontoret 
Stieg Allan John Ekström . Skräddaren 10 
Siw Monika Ragnarsson, Skräddaren 11 
HSB:s Brf. Skräddaren i Kumla, Skräddaren 5 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2005-09-06 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-08-29 
  
 MBN §  88 Dnr 490/2005.429 
 

Nälberg 3:5. Utökad och ny verksamhet. 

Ärendebeskrivning TM´s Offroad & Trailer, Brändåsen, ansöker om lov för att kunna 
anlägga bana för terräng/crosscart m.m. 
 
Ärendet prövas som anmälan enligt Miljöbalken. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har den 11 juni 2002, § 58 prövat en  
anmälan för nuvarande verksamhet. 
 
Berörda grannar (inom 300 meter) har beretts tillfälle att lämna  
yttrande senast 15 augusti 2005. 
 
Åtta fastighetsägare har inga erinringar medan tre (Nälberg 3:11,  
3:16 och 1:22) har inkommit med synpunkter. 
 
Miljöinspektör Carolina Berglund har den 23 augusti 2005 upprättat 
tjänsteutlåtande. 
 

Arbetsutskottets förslag Anmälan enligt Miljöbalken godkännes med villkor enligt tjänsteut- 
utlåtande. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Med stöd av 26 kap 9 § Miljöbalken föreläggs TM’s Offroad & 
Trailer följande beträffande verksamheten på Nälberg 3:5: 
 
1. Verksamheten skall bedrivas i enlighet med anmälan och de 
kompletterande uppgifter som senare inkommit om inget annat 
föreskrivs nedan. 
 
2. Buller från verksamheten skall begränsas så att det vid närmaste 
bostäder inte överskrider  
60 dBA helgfri måndag-lördag kl. 07-19 och  
55 dBA kväll kl. 19-22 samt sön- och helgdagar 07-19. Angivna 
värden avser maximal ljudnivå. 

3. Ingen verksamhet får bedrivas nattetid eller på midsommarafton, 
midsommardag, julafton, juldag, nyårsafton eller nyårsdag. 

                                                                                                    forts 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Miljö- och byggnadsnämnden 2005-09-06 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-08-29 
  
 MBN §  88 forts Dnr 490/2005.429 
 

Nälberg 3:5. Utökad och ny verksamhet. 

 
 4.  Tankning av terrängbilarna skall inte ske på området. 

 
5.  Tankning av cartarna skall ske på hårdgjord yta vid 
fastighetens ekonomibyggnad. Alkylatbensin bör användas. 
 
6.  Eventuellt spill och läckage av petroleumsprodukter eller 
andra kemiska produkter skall samlas upp och omhändertas i 
enlighet med gällande lagstiftning. 
 
7.  Lagring av petroleumprodukter och andra kemikalier skall ske 
invallat under tak. Invallningen skall rymma den största 
behållarens volym plus 10 % av den sammanlagda volymen av 
övriga behållare i invallingen. 
 
8.  Vid bygget av crosscartarna skall så tysta motorer som möjligt 
användas. 
 
9.  Uppstår problem med damning skall åtgärder vidtas för att 
begränsa damningen. 
 
10. Om olägenheter uppkommer skall åtgärder vidtas omedelbart.
_______ 
 

Expediering       Tommy Jonsson, TM’s Offroad & Trailer (besvärshänvisning) 
      Mats Johansson, Nälberg 3:16 
      Karin Olsson, Nälberg 3:11 
      Johan Högberg. Nälberg 1:22 
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                                              Sammanträdesdatum      
                      

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2005-09-06 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-08-29 
  
 MBN §  89 Dnr 552/2005 
 

Nälberg 3:5. Utökad och ny verksamhet. Bygglov. 

Ärendebeskrivning TM´s Offroad & Trailer, Brändåsen, ansöker om lov för att kunna 
anlägga bana för terräng/crosscart m.m. 
 
Ärendet prövas som lov för anläggning enligt Plan- och bygglagen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har den 11 juni 2002, § 58 prövat en  
anmälan för nuvarande verksamhet. 
 
Berörda grannar (inom 300 meter) har beretts tillfälle att lämna  
yttrande senast 15 augusti 2005. 
 
Åtta fastighetsägare har inga erinringar medan tre (Nälberg 3:11,  
3:16 och 1:22) har inkommit med synpunkter. 
 
Miljöinspektör Carolina Berglund har den 23 augusti 2005 upprättat 
tjänsteutlåtande. 
 

Arbetsutskottets förslag Bygglov beviljas för anläggningen. 
 
Eventuella skyltar eller dylikt får endast finnas i anslutning till  
anläggningen och skall redovisas och godkännas av stadsarkitekt- 
avdelningen. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag samt att eventuella krav på inhägnad 
måste beaktas. 
_____ 
 

Expediering Tommy Jonsson, TM’s Offroad & Trailer, Nälberg 3:5 
Henrik Lennartsson och Christina Hörlin, Ormesta 1:13 
Jan Harring Andersson, Ormesta 2:12 
Laila Blomqvist, Ormesta 2:17 
Thord och Berit Andersson, Nälberg 1:21 
Anna Johansson och Peter Nikander, Granhammar 1:1 
Birgitta Löf, Ormesta 5:3 
Owe Ollas och Lillemor Englund-Ollas, Nälberg 3:9 

                                                                                                                         forts 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
 
Miljö- och byggnadsnämnden 2005-09-06 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-08-29 
  
 MBN §  89 forts Dnr 552/2005 
 

Nälberg 3:5. Utökad och ny verksamhet. Bygglov. 

  

 Charlotta Löf, Ormesta 5:3 
Mats Johansson, Nälberg 3:16 (besvärshänvisning) 
Karin Olsson, Nälberg 3:11 
Johan Högberg. Nälberg 1:22 (besvärshänvisning) 
Anna Johansson och Peter Nikander, Granhammar 1:1 
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                                              Sammanträdesdatum      
                      

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2005-09-06 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-08-29 
  
 MBN §  93        
 

Verkställda delegationer bostadsanpassning. 

Ärendebeskrivning Anmäles 18 delegerade beslut angående bostadsanpassning under  
perioden 1 juni till och med 21 juni 2005. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att lägga anmälda  
delegerade beslut till handlingarna. 
 

Arbetsutskottets förslag Anmälda delegerade beslut lägges till handlingarna. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2005-09-06 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-08-29 
  
 MBN §  94        
 

Verkställda delegationer parkeringstillstånd för rörelsehindrad. 

Ärendebeskrivning Anmäles 9 delegerade beslut angående parkeringstillstånd för rörelse-
hindrad under perioden 14 juni till och med 1 september 2005. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att lägga anmälda  
delegerade beslut till handlingarna. 
 

Arbetsutskottets förslag Anmälda delegerade beslut lägges till handlingarna. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2005-09-06 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-08-29 
  
 MBN §  95 forts        
 

Anmälningsärenden 

Ärendebeskrivning Delegationsbeslut. Trafiknämndsärenden.  
133. Med stöd av 10 kap.1 § andra stycket 10 och 3 Trafikförordning-
        en (1998:1276) föreskriver Kumla kommun följande.   
        
        Med avvikelse från 3 kap. 17 § första stycket Trafikförordningen
        (1998:1276) får fordon inte föras med högre hastighet än 30 
        kilometer i timmen på Mastgatan mellan dess anslutning till lv 
        646 och 10 meter norr om befintlig cykeltunnel under Mast- 
        gatan. 
 
        Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2005 då kommunens 
        föreskrifter daterade 2004-06-08 upphör att gälla. 
 
134. Med stöd av 10 kap.1 § andra stycket 5 Trafikförordningen 
        (1998:1276) föreskriver Kumla kommun följande.   
 
        På Änggatan mellan John Norlanders gata och Vattugatan får   
        fordon inte föras. 
 
        Förbudet gäller inte fordon med tillstånd. Följande fordon har 
        tillstånd: 
        Buss 
        Taxi och leveransfordon 
        Boende och besökande till boende samt personal och föräldrar 
        vid Kumlasjöns förskola.   
 
        Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2005 och gäller till 
        och med 31 augusti 2005.      
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Miljö- och byggnadsnämnden 2005-09-06 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-08-29 
  
 MBN §  96        
 

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 1. Miljödomstolen vid Stockholms tingsrätt har den 29 juni 2005 
    meddelat dom rörande slutliga villkor avseende utsläpp till vatten 
    och utpumpning av grundvatten vid SAKAB AB:s anläggning på 
    Norrtorp 5:3. 
 
2. Djurskyddsmyndigheten har översänt tillsynsrapport avseende 
    lokal och regional djurskyddstillsyn under år 2004. 
 
3. Länsstyrelsen har för kännedom översänt beslut den 19 maj 2005 
    med anledning av samråd angående dikesrensning och kantskär- 
    ning av befintliga diken längs vissa vägar. 
 
4. Förbundet för allmänt hälsoskydd, FAH, har översänt inbjudan till 
    höstmöte i Sandviken den 4 och 5 oktober 2005. 
 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 24 maj 2005 beslutat att 
    Kumla kommun skall delta i Mångkulturåret 2006. 
 
6. Kommunstyrelsen har den 11 juni 2005 godkänt förvaltningarnas  
    förslag till barnbokslut för 2004. 
    
7. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 14 juni 2005 beslutat att  
    Kumla kommun skall delta i ett samarbetsprojekt med Rädda 
    Barnen. 
 
8. Sydkraft Gas AB har den 20 juni 2005 utsänt information om  
    Naturgas Mellansverige, avsnittet mellan Västerlösa i  Östergöt- 
    lands län och Rockhammar i Örebro län. 
 
9. Länsstyrelsen i Örebro län har översänt beslut den 22 augusti  
    2005 angående överklagande av Miljö- och byggnadsnämndens i 
    Kumla kommun beslut att inte utfärda särskilt parkeringstillstånd  
    för rörelsehindrad. 

  

 

 
 


