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Beslutande organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Plats och tid

Moelven, Töreboda, kl. 13.30 – 17.30

Beslutande

Johan Cord
Bo Hagström
Mats Karlsson
Sture Pettersson
Marina Larsson
Gunnar Carlsson
Stellan Kronberg
Johan Magnusson
Göran Johansson
Gunnar Welin
Per Rang
Malin Markusson

(S)
(C)
(MP)
(S)
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(M)
(M)
(C)
(M)
(M)
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ordförande
1: e vice ordförande
2: e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ej § 123
ledamot
tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Håkan Jansson
Lars Larsson
Sven Brock
Åsa Furustam
Ingrid Järnefelt
Ewa Sallova
Jan Svensson
Lars Sylvén

(S)
(KD)

ersättare
ersättare
miljöinspektör
miljöinspektör
stadsarkitekt
bygglovssekreterare
miljöinspektör
miljö- och byggnadschef

Utses att justera

Sture Pettersson

Justeringens plats och tid

Miljö- och byggnadsförvaltningen den 7 september 2011, kl 16.30.

Underskrifter
Sekreterare

....................................................................

Paragrafer

115 - 130

Ewa Sallova
Ordförande

..........................................................................................................................................

Johan Cord
Justerande
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Sture Pettersson

Justerandes signatur
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Sida

1

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 115

Val av protokollsjusterare
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att utse Sture Pettersson (S) till att jämte ordföranden Johan Cord (S) justera protokollet.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2011-09-01
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 116

Godkännande av dagordning m.m.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag på dagordning för
dagens sammanträde.
Följande ledamöter anmäler jäv:
Gunnar Welin (M) under punkten 9, ansökan om bygglov för nybyggnad av veterinärstation samt ridhus.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 117

Uppföljning av protokoll från föregående sammanträde i Miljö- och
byggnadsnämnden
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga protokollet från nämndens sammanträde
den 9 juni 2011 till handlingarna.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 118

Information om handläggning av enskilda avlopp
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Miljöinspektörerna Sven Brock och Jan Svensson informerar om handläggning av ärenden
gällande enskilda avlopp.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 119

2011.Ma0012

Ekonomisk uppföljning inkl. delårsbokslut till sammanträdet
den 1 september 2011
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna ett delårsbokslut och en ekonomisk rapport i enlighet med i ärendet upprättat förslag.
————
Bakgrund
Miljö- och byggnadsförvaltningen ska vid varje sammanträde i Miljö- och byggnadsnämnden redovisa det ekonomiska utfallet. Nämnden ska nu också lämna ett underlag till ett delårsbokslut för tiden januari till och med augusti 2011.
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar
Personalkostnaderna ger utrymme för de återbesättningar som planerats för innevarande år.
Det handlar om en miljöinspektörstjänst med inriktning på livsmedel och hälsoskydd samt
miljöinspektörstjänst med inriktning på miljötillsyn. Den senare ska till stor del finansieras
med hjälp av nya intäkter i och med att Miljö- och byggnadsnämnden planerar att ta över
tillsynsansvaret för främst s.k. B-anläggningar i Töreboda kommun. Inom byggavdelningen
kommer det att behövas personalförstärkning under 2012. Förhoppningsvis ska den nya
PBL-taxan kunna finansiera den tillkommande personalkostnaden.
På intäktssidan så återstår det att debitera en hel del utförda tjänster såväl inom byggområdet som för tjänster åt andra förvaltningar. Det innebär att kalkylerad intäktsnivå torde
kunna uppnås vid årets slut. Det kan finnas behov av att försöka bibehålla ett visst överskott även i årets budget för att täcka ev. minskade intäkter under kommande års aviserade
lågkonjunktur. Främst byggnadsområdet, men även till viss del livsmedels- och miljöbalksområdet, är händelsestyrt vilket innebär att intäktsnivån är beroende av verksamheternas
omfattning inom resp. område.
Övriga kostnader torde kunna hamna på kalkylerad nivå.
Totalt sett bedömer Miljö- och byggnadsförvaltningen att budgeten kommer att generera
ett visst överskott vid årets slut.
Förslag på kommentar i delårsbokslutet
Verksamheten bedrivs huvudsakligen i linje med uppsatta mål trots behov av personalförstärkning. Kvalitén och servicenivån kan bli ännu bättre. Uppsatta kvalitetsmål synes kunna
uppfyllas även om analysen ännu inte fullt ut kan göras.
Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 119 (forts.)

2011.Ma0012

Grunden för arbetet är såväl kommunernas visioner som nationella mål. I övrigt är en god
medborgarservice nämndens och förvaltningens ledstjärna och utmaning.
Arbetet enligt den nya plan- och bygglagen (PBL) har inneburit behov av att ta fram ny information, nya rutiner och att förstärka personalens kompetens. Detta arbete fortsätter under hösten. Prövnings- och tillsynsarbetet med PBL måste ges en förbättrad finansiering
genom de planerade avgifter som den nya plan- och bygglovstaxan ger möjlighet till. Detta
förutsätter att avgiftsnivåerna blir rätt anpassade till nämndens kostnader inom området.
Livsmedelskontrollen bedrivs enligt intentioner och som styrs av den riskklassificering som
ligger till grund för kontrollens omfattning. En förfinad riskklassificeringsmodell ska införas under hösten för att bättre bedriva kontrollen efter behoven. En ny livsmedelstaxa behöver också införas.
Miljöbalkstillsynen har vissa brister som måste uppfyllas. Detta ska kunna lösas genom att
ytterligare förstärka personalens kompetens och tillgänglighet. Viss rekrytering behöver
genomföras under hösten. Huvudinriktningen på miljöbalkstillsynen är vattenfrågor. Den
största satsningen med den inriktningen sker inom området enskilda avlopp. Även en satsning på att minska jordbrukets miljöpåverkan ska göras.
Övrig verksamhet såsom naturvårdsplanering, miljöövervakning, kontrollen över handeln
med receptfria läkemedel och tobakstillsynen bedrivs planenligt.
Intern kontroll
De uppdrag som finns i Miljö- och byggnadsnämndens interna kontrollplan följs successivt
upp. Planen för år 2011 ser ut som följer:

Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 119 (forts.)

2011.Ma0012

Kommentaren till den planen är att
1. Verksamhetsplaneringen följs upp enligt planen
2. Ekonomin är under kontroll
3. Telefonin sköts tillfredsställande men kan bli bättre. Det är dock ett litet avbräck i och
med att Kundtjänstprojektet är skjutet på framtiden. Miljö- och byggnadsförvaltningen
har ett uppdrag att försöka att samordna och förbättra servicen gentemot medborgarna
i avvaktan på att arbetet med en Kundtjänst återupptas.
4. Reglementet hålls ajour och ska i senaste version fastställas av Gullspångs Kommunfullmäktige den 29 augusti 2011. De övriga två kommunerna har redan fattat beslut om
att godkänna reglementet.
5. Delegationsordningen hålls ajour. En ny delegationsordning är beslutad med hänsyn
taget till främst den nya plan- och bygglagen.
6. Kvalitetssäkringssystemet för Miljö- och byggnadsförvaltningen uppdateras successivt
7. Samverkansavtalet tillämpas fullt ut.
_____________________________________________________________

Protokollsutdrag + missiv
Kommunstyrelsen, Mariestads kommun
Kommunstyrelsen, Töreboda kommun
Kommunstyrelsen, Gullspångs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 120

2010.Ma1171

Verksamhetsuppföljning till och med augusti 2011
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
————
Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden ska vid varje sammanträde i nämnden göra en uppföljning av
sin verksamhet och vid behov korrigera sin Tillsyns- och kontrollplan.
Miljö- och byggnadsförvaltningens redogörelse
Redogörelsen görs inom resp. område.
Personellt
En tjänst som miljöinspektör har utlysts (återbesättning). Tjänsten ska ha inriktning på
livsmedelskontroll och hälsoskyddstillsyn.
Administrationen
Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att samordna arbetet med en bättre
medborgartjänst i avvaktan på att Kundtjänstprojektet återupptas. Det finns dock problem
att utföra detta, då det saknas tillräckliga resurser just i och med att det råder begränsade
möjligheter trill att delta i annat än ordinarie arbete.
Utbildning kommer att behöva genpmföras av personalen i handhavande av ärendehanteringssystemet Bygg- och Miljöreda. Detta kommer att ske på hemmaplan för att minimera
kostnaderna. Syftet är att kunna nyttja systemet bättre för att rationalisera administrationen
ytterligare.
Byggnadsavdelningen
Personalen behöver ytterligare kompetenshöjning och framtagande av ytterligare rutiner
och instruktioner för handhavande av den nya plan- och bygglagen. Behovet av ytterligare
personal är uppenbart och detta måste lösas inför nästa år.
Forts

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 120 (forts.)

2010.Ma1171

Miljöavdelningen
Uppdraget som samordnare på miljöavdelningen har specificerats ytterligare dock utan att
frånta övriga medarbetare från deras eget ansvar. Uppdraget är att samordna miljöavdelningens arbete.
Livsmedelspersonalen kommer att behöva en hel del kompetenshöjning under hösten och
nästa år. Detta är ett krav från Livsmedelsverket. Deras uppdrag nu är utöver sedvanligt
kontrollarbete att förbereda för införandet av en ny riskklassificering av samtliga livsmedelsverksamheter. Detta ska ha gjorts inför nästa år då också en ny taxa ska ha trätt i kraft.
Miljöcheferna i länet kommer att träffas i Mariestad i oktober. Miljö- och byggnadsförvaltningen är ansvarig för denna 2-dagarsträff.
Verksamheterna
Prövningen av tillstånd för brandfarlig vara har slutförts.
Företagens rapportering när det gäller köldmediaanläggningar har brustit i större omfattning än noterats tidigare år. Ett antal miljösanktionsavgifter måste därför tas ut.
Inom miljötillsynen är det främst handhavande av motorsportverksamhet och vindkraft
som är prioriterat och som tar extra tid i anspråk. Exempel på sådant extra arbete är samråd
och platsbesök.
Beredskapsarbetet har tyvärr fått prioriteras ned, då säkerhetssamordnaren inom kort slutar
sitt uppdrag i MTG-kommunerna. Det blir därför ingen stor beredskapsövning i september
som planerats. Detsamma gäller för Miljö- och byggnadsförvaltningens planerade halvdagsövning.
Övrigt
Övrig information om verksamheten framgår av den uppdaterade Tillsyns- och kontrollplanen.
_____________________________________________________________

Protokollsutdrag + missiv
Kommunstyrelsen, Mariestads kommun
Kommunstyrelsen, Töreboda kommun
Kommunstyrelsen, Gullspångs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 121

2011.Gu0247

Gullspång Gunnarstorp 1:28 m.fl. – Föreläggande att ansöka om tillstånd för vindkraftverk
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga Vadsbo vind KB, orgnr 969720-8552
att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för planerad verksamhet.
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att de planerade vindkraftverken utgör en betydande miljöpåverkan då det kan uppstå konflikter med fågellivet i området där de planeras.
Inom samma område planeras dessutom ytterligare minst sju vindkraftverk av CRC Vindkraft AB. Tillsammans råder tillståndsplikt istället.
Detta beslut är fattat med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken, 26a § i förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt med hänvisning till bilaga 2 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.
————
Bakgrund
Vadsbo Vind KB har 2011-06-15 kommit in med en anmälan om utökning av Lilla Årås
vindkraftpark från 3 till 6 verk.
Bedömning
Länsstyrelsen Värmland och Länsstyrelsen Västra Götaland har under mars 2011 kommit
ut med rapporten ”Fåglar i Vänerområdet ur ett vindkraftperspektiv”. Enligt rapporten föreligger det stora risker för avsevärd negativ påverkan på fågellivet vid etablering av vindkraft i området där de tre ytterligare vindkraftverken planeras. Vindkraftsprojekt kommer
att kräva omfattande undersökningar av fågellivet och risken är stor att projektet visar sig
vara olämpligt att genomföra.
CRC Vindkraft AB planerar att uppföra minst sju vindkraftverk inom samma område. Projektet är tillståndspliktigt och Miljö- och byggnadsförvaltningen har deltagit i myndighetssamråd på Länsstyrelsen för detta planerade projekt. Ett anmälningspliktigt vindkraftverk
som ställs tillsammans med ett eller flera tillståndpliktiga bedöms, enligt bilagan till Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, som tillståndpliktig enligt
kod B 40.95.
Utifrån ovanstående bedömer Miljö- och byggnadsnämnden att tillstånd för verksamheten
behöver sökas.
Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 121 (forts.)

2011.Gu0247

Information om hur man överklagar
Detta beslut överklagas hos Länsstyrelsen.
Tala om vilket beslut ni överklagar genom att t.ex. ange diarienummer, beslutsdatum och
paragrafnummer i protokollet.
Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha.
Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning.
Överklagandet ska lämnas eller skickas in till Miljö- och byggnadsnämnden.
För att överklagan ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till Miljö- och byggnadsförvaltningen senast inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.
Har ert överklagande inkommit i rätt tid, kommer handlingarna att skickas till Länsstyrelsen, om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt ni begärt.
Underteckna skrivelsen och uppge personnummer/organisationsnummer, postadress och
telefonnummer.
Om något är oklart kan ni vända er till Miljö- och byggnadsnämnden. Adressen är:
Miljö- och byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad
Tfn 0501-75 60 05, 75 60 20 eller 75 60 30
_____________________________________________________________

Protokollsutdrag + ritningar + REK + MB
Vadsbo Vind KB, ℅Leif Jonsson, Moholms säteri, 549 92 Moholm
Protokollsutdrag och ritningar för kännedom:
Länsstyrelsen Västra Götalands län, 542 85 Mariestad

Justerandes signatur
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 122

2006.223

Mariestad Hemmingstorp 1:58 – Överlämnande av klagan över beslut
om bygglov
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att vidhålla beslutet om bygglov och överlämna
ärendet till Länsstyrelsen för prövning.
Motivet till beslutet är inget nytt har framkommit i ärendet.
————
Bakgrund
Efter att ett tidigare delegationsbeslut om bygglov för förråd och gäststuga på fastigheten
Hemmingstorp 1:58 hade upphävts av länsstyrelsen till den del som gällde gäststugan med
hänvisning till formellt felaktig handläggning, beviljade Miljö- och byggnadsnämnden 201106-09 § 113 bygglov för gäststuga på Hemmingstorp 1:58.
En överklagan av beslutet kom in till förvaltningen 2007-12-07. Eftersom det överklagade
beslutet tagits emot av klaganden 2011-06-19 har överklagan kommit in till förvaltningen i
tid. Överklagan ska därför prövas.
Beslutet överklagas med hänvisning till följande:


Den klagande motsätter sig Miljö- och byggnadsnämnden bedömning att helt fri sjöutsikt inte har varit avsikten i planen.



Den klagande menar att upphävandet gäller bygglovet för såväl gäststuga om förråd.



Den klagande menar vidare att den sammantagna bebyggelsen som skett på Martinssons fastighet om cirka 30 kvm på prickmark aldrig kan anses utgöra en ringa avvikelse från
detaljplanen.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har redogjort för sin ståndpunkt i utsiktsfrågan i det
bygglov som beviljades 2011-06-09. Nämnden uppfattar vidare att Länsstyrelsen endast
prövade gäststugan (se Länsstyrelsens beslut 2007-12-05, s 3), och att nämndens beslut därför endast ska omfatta denna. Nämnden har slutligen fattat beslut om bygglov med avvikelse från planen, inte ringa eller mindre avvikelse (se redogörelse i MBN 2011-06-09 § 113).
Förvaltningen menar därför att inget nytt har framkommit, varför nämnden bör vidhålla
sitt beslut och överlämna ärendet till Länsstyrelsen för prövning.
Forts

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 122 (forts.)

2006.223

_____________________________________________________________

Protokollsutdrag:
Länsstyrelsen, Rättsenheten, 542 85 Mariestad
Protokollsutdrag för kännedom:
Claes-Henrik Martinsson, Tjädervägen 5, Mariestad
Pehr Cornell, Hemmingstorp 531, 542 92 Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 123

2011.Ma0602

Mariestad Ekby-Vallby 2:4 – Ansökan om bygglov för veterinärstation
och ridhus
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov i enlighet med inlämnade och reviderade handlingar.
Tillstånd till enskilt avlopp finns, daterat 2011-07-05.
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem
år efter detta besluts datum.
Lovet omfattar granskning enligt 8 kap PBL.
Åtgärden är ej av sådant slag att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd behövs enligt
1 och 14 §§ i lagen om byggfelsförsäkring.
Avgiften för handläggningen av detta ärende är 32300 kronor (15200 kronor för bygglov,
16720 kronor för bygganmälan med kontrollplan mm samt 380 kronor för hörande av
grannar) enligt gällande taxa. Faktura kommer att sändas ut separat.
För lovet gäller:


Byggnadsarbetet får inte påbörjas innan yttrande från arbetstagarorganisation föreligger.



Bygganmälan ska inlämnas till Miljö- och byggnadsnämnden senast tre veckor före
byggstart.



Miljö- och byggnadsnämnden kommer att kalla till byggsamråd så snart bygganmälan
inkommit.



Ansökan om kvalitetsansvarig ska göras av byggherren och inlämnas till Miljö- och
byggnadsnämnden före byggsamrådet.



Byggherren ska lämna förslag till kontrollplan senast vid byggsamrådet.



Utstakning av byggnadens läge ska göras av behörig person före byggstart.



Begäran om slutbevis ska skickas till miljö- och byggnadsnämnden när byggnadsarbetet
färdigställts.

Ändringar av bygglov sker genom att begära ändring av bygglov på kommunens blankett
på hemsidan eller med ett brev ställt till Miljö- och byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad.
Ange bygglovets diarienummer och fastighetsbeteckning. Bifoga ritningar som tydligt visar
vad ändringen gäller.
Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-01

Sida
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Ledamoten Gunnar Welin (M) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar och beslut i
detta ärende.
Övriga handlingar som ska inges före byggsamråd


Handlingar över VVS-installationer.



Brandskyddsdokumentation.



Redovisning av byggnadskonstruktioners bärighet och stadga.



Redovisning av grundkonstruktioner.

————
Bakgrund
Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov för veterinärstation och ridhus. Veterinärstationen byggs i nära anslutning till befintligt häststall.
Infart till anläggningen sker via egen befintlig enskild väg. Besöksparkering inklusive handikapparkering anordnas i direkt anslutning till kliniken, och tillräckliga vänd- och uppställningsplatser för hästsläp anordnas söder om byggnaden. Såväl veterinärstationen som ridhusdelen är tillgängliga invändigt och försedda med handikapptoalett.
Eftersom utbyggnaden ligger utanför detaljplanerat område har nämnden hört berörda
grannar. Ingen av dessa har något att invända mot att bygglov beviljas.
Tillstånd för egen avloppsanläggning har lämnats 2011-07-05.
Förvaltningen gör bedömningen att anläggningen får anses uppfylla samtliga krav i PBL
kap 2 (allmänna intressen) samt kap 3 (krav på byggnader och anläggningar) §§ 1, 2 och 1018. Bygglov ska därför beviljas enligt PBL kap 8 § 12.
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-01
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Information om hur man överklagar
Detta beslut överklagas hos Länsstyrelsen.
Tala om vilket beslut ni överklagar genom att t.ex. ange diarienummer, beslutsdatum och
paragrafnummer i protokollet.
Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha.
Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning.
Överklagandet ska lämnas eller skickas in till Miljö- och byggnadsnämnden.
För att överklagan ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till Miljö- och byggnadsförvaltningen senast inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.
Har ert överklagande inkommit i rätt tid, kommer handlingarna att skickas till Länsstyrelsen, om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt ni begärt.
Underteckna skrivelsen och uppge personnummer/organisationsnummer, postadress och
telefonnummer.
Om något är oklart kan ni vända er till Miljö- och byggnadsnämnden. Adressen är:
Miljö- och byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad
Tfn 0501-75 60 05, 75 60 20 eller 75 60 30
_____________________________________________________________

Protokollsutdrag och ritningar:
Karoline Wahn, Ekby-Vallby Ekelund 1, 542 93 Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 124

2009.Ma1965

Mariestad Säby 2:10 (numera 2:15) – Ansökan om bygglov för mur
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för mur i enlighet med inlämnade
ritningar.
Motivet till beslutet är att den föreslagna muren bedöms uppfylla kraven i PBL kap 2 (allmänna intressen) samt kap 3 (krav på byggnader och anläggningar) §§ 1, 2 och 10-18, och
att bygglov därför ska beviljas.
Avgiften för handläggningen av detta ärende är 1 178 kronor (798 kronor för bygglov och
380 kronor för hörande av grannar) enligt gällande taxa.
Faktura kommer att sändas ut separat.
————
Bakgrund
Länsstyrelsen har 2011-05-23 upphävt Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2010-03-04 §
33 om bygglov för mur på Säby 2:1 (numera Säby 2:15) med hänvisning till berörda grannar
inte hörts före beslutet. Ärendet har därför lämnats åter till nämnden för ny handläggning.
Den granne som har överklagat har också i två skrivelser (20 juni 2011 och 9 juli 2011) genom sitt juridiska ombud meddelat 1) att man inte kan tänka sig att medge en mur och 2)
att man kan tänka sig en häck i gränsen, alternativt återställning av staketet. Plantering av
häck och uppförande av staket är dock inte bygglovspliktiga, och ska därför inte hanteras
av byggnadsnämnden.
Av plan- och bygglagen (PBL) kapitel 8 § 2 punkt 7 framgår att det krävs bygglov för att
uppföra mur. Den aktuella muren ligger längre från bostadshuset än 3,6 meter och närmare
tomtgräns än 4,5 meter och är alltså inte befriad från bygglovsplikten enligt samma kapitel
§ 4b.
Enligt PBL kap 8 § 22 ska byggnadsnämnden vid åtgärder utanför detaljplanerat område
bereda berörda sakägare möjlighet att yttra sig. Förvaltningen har nu hört berörda grannar.
Av dessa motsätter sig fortfarande den granne som överklagat det tidigare beslutet att muren byggs.
Av PBL kap 8 § 12 framgår vidare att bygglov ska beviljas för åtgärd om åtgärden uppfyller
kraven i PBL kap 2 (allmänna intressen) samt kap 3 (krav på byggnader och anläggningar)
§§ 1, 2 och 10-18.
Fort.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-01

Sida

18

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 124 (forts)

2009.Ma1965

Den föreslagna muren är belägen i fastighetsgräns och kompletterar byggnationen på den
aktuella fastigheten. Muren kan inte anses tillföra större påverkan på allmänna intressen
enligt kap 2 än den tidigare godtagna bebyggelsen. Tvärtom rekommenderar länsstyrelsen
en tydlig avgränsning här. Muren är placerad på behörigt avstånd från bostadsbyggnaden på
Säby 2:11 som är närmaste granne söderut, men med ett tydligt sammanhang med huvudbyggnaden på Säby 2:10 (numera 2:15). Utformningen av muren är diskret grå, muren
kommer att fungera som lägivare och värmefångare för växtlighet på södra sidan om muren, samt ger en god helhetsverkan med övriga byggnaderna på tomten. Muren uppfyller
slutligen uppfyller tekniska egenskapskrav och innebär ingen fara på den egna eller för annans fastighet. Muren får alltså anses uppfylla kraven även i kapitel 3.
Sammantaget bedömer miljö- och byggnadsförvaltningen därför att nämnden ska bevilja
bygglov för muren även om närmaste grannar motsätter sig åtgärden.
Information om hur man överklagar
Detta beslut överklagas hos Länsstyrelsen.
Tala om vilket beslut ni överklagar genom att t.ex. ange diarienummer, beslutsdatum och
paragrafnummer i protokollet.
Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha.
Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning.
Överklagandet ska lämnas eller skickas in till Miljö- och byggnadsnämnden.
För att överklagan ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till Miljö- och byggnadsförvaltningen senast inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.
Har ert överklagande inkommit i rätt tid, kommer handlingarna att skickas till Länsstyrelsen, om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt ni begärt.
Underteckna skrivelsen och uppge personnummer/organisationsnummer, postadress och
telefonnummer.
Om något är oklart kan ni vända er till Miljö- och byggnadsnämnden. Adressen är:
Miljö- och byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad
Tfn 0501-75 60 05, 75 60 20 eller 75 60 30
_____________________________________________________________

Protokollsutdrag och ritningar med REK + MB:
Andersson, Tommy / Delén, Ulla, Hamngatan 6, 542 30 Mariestad
Granne som motsatt sig att bygglov beviljas
Grannens juridiska ombud

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Mbn § 125

2011.Ma0787

Mariestad Leksberg 12:1 m.fl. – Ansökan om bygglov för anläggande av
mouintainbikeled
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov i enlighet med inlämnade handlingar med undantag för den nordligaste delen av leden som ska anläggas
högst 3 meter norr om befintlig elljusslinga.
Lovet gäller till och med 2013-09-01.
Lovet omfattar granskning enligt 9 kap PBL.
Åtgärden är ej av sådant slag att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd behövs enligt
1 och 14 §§ i lagen om byggfelsförsäkring.
Avgiften för handläggningen av detta ärende är 6 080 kronor (5 320 kronor för bygglov
och 760 kronor för hörande av grannar) enligt gällande taxa. Faktura kommer att sändas ut
separat.
Beslut om kontrollansvarig
Ansvarig för egenkontroll i detta ärende är Johan Bengtsson.
Beslut om startbesked och slutbesked
Med detta beslut lämnas startbesked. Startbeskedet upphör att gälla samma dag som beslutet om bygglov upphör att gälla.
Följande punkter ingår i egenkontrollplan för anläggningen.


Utsättning efter bygglov.



Återställning av marken längs leden efter att leden märkts ut.



Godkänd varningsskyltning.

Slutbesked krävs inte.
För lovet gäller:


Extern kontrollansvarig krävs inte.



Tekniskt samråd krävs inte.

Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Innan bansträckningen läggs ut ska den diskuteras med Leksbergs skola så att eventuella pågående skolprojekt inte förstörs.



Gatuenhetens trafikingenjör ska godkänna varningsskyltningen innan leden får tas i
bruk.



Anmälan om att anläggningsarbetena är slutförda ska skickas till miljö- och byggnadsnämnden tillsammans med undertecknad egenkontrollplan innan anläggningen får tas i
bruk.

Ändringar av bygglov sker genom att begära ändring av bygglov på kommunens blankett
på hemsidan eller med ett brev ställt till Miljö- och byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad.
Ange bygglovets diarienummer och fastighetsbeteckning. Bifoga ritningar som tydligt visar
vad ändringen gäller.
Information
Tillstånd krävs från Länsstyrelsen för ingrepp i riksintresse natur och/eller riksintresse kultur.
Om anläggningsarbetena påbörjas utan startbesked tas en byggsanktionsavgift ut enligt 9
kap 20 § plan- och byggförordningen.
————
Bakgrund
Tekniska förvaltningen har ansökt om att få anlägga en mountainbikeled i skogen norr om
Leksbergs kyrka. Leden kommer att utformas om ett smalt körspår direkt på mark utan
speciell beläggning. Cyklisterna kommer att cykla en och en. Leden ska användas av Mariestadscyklisten för träning med barn från 7 år.
Den nuvarande träningen med äldre barn (10-12 år) vid Snapen innebär vissa problem.
Området är för stort och mindre barn kan därför köra vilse. Det nu aktuella området vid
Leksberg är precis lagom stort och väl definierat åt alla håll. Det är inte heller bra att träningscykla på småvägar vid Snapen där man inte förväntar sig att det ska dyka upp träningscyklister. Det nu föreslagna spåret kommer däremot att vara separerat och väl skyltat
där det korsar ljusspåret.
Klubben kommer att köra 1-2 träningspass per vecka med barn. Träningen kommer att ske
ti/to eller lö/sö. Istället för att hålla leden öppen med trimmer kommer klubbens vuxna
medlemmar att köra leden någon enstaka gång per vecka för att hålla den öppen. Därutöver kommer vuxna medlemmar att köra individuell specialträning vid enstaka tillfällen.
Specialträningen körs i par, med en som cyklar och en som tar tid. All verksamhet kommer
att utgå från klubblokalen som ligger i Cykelbutiken på Leksbergsvägen längre norrut. Där
finns omklädningsrum, toaletter, duschar och all parkering som krävs för verksamheten.
Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Från klubblokalen cyklar man på säkra cykelvägar med separata cykelbanor ner till den nya
leden.
Eftersom den föreslagna åtgärden ligger utanför detaljplanerat område har nämnden hört
berörda grannar. Av de 11 som har svarat, har 4 (ägarna till Horn 1:11, Kaninen 1, 3 och 4)
motsatt att nämnden beviljar bygglov. Ägaren till Horn 11:1 har inte angett något skäl. Övriga skäl till att man motsätter sig är att


leden kommer för nära tomtgräns utan insynsskydd



att det finns risk för att leden ska missbrukas av mopedister och därmed medföra oljud
för nära inpå tomten



man menar att känslig natur tas i anspråk



Leksbergs skola använder området som skolskog

Själva cykelåkningen på leden är en i huvudsak helt tyst verksamhet. All muntlig genomgång av körning kommer att ske i klubblokalen före och efter åkning. Förvaltningen gör
bedömningen att leden kommer att vara så tekniskt avancerad att den blir svår att missbruka av mopedister. Efter besök på platsen konstateras att elljusspårets mynning i vilket fall
som helst bör åtgärdas så att okynneskörning med moped försvåras, exempelvis genom
uppsättning av en fålla eller bom. Samtidigt gör förvaltningen bedömningen att den norra
delen av leden kan flyttas närmare det belysta motionsspåret.
För övrigt har förslaget varit på remiss hos parkavdelningen som inte har något att invända
under förutsättning att man iakttar varsamhet vid anläggningen av leden. Leden kommer
med den föreslagna utformningen inte att medföra någon större påverkan på omgivningen.
Med den nu föreslagna volymen på verksamheten kommer anläggningen inte heller att
medföra någon större olägenhet för vare sig omgivande bebyggelse eller den natur som
bansträckningen ska gå igenom.
Leden anläggs i anslutning till detaljplanerat och bebyggt område, och Mariestadscyklisten
räknar med att verksamheten inom klubbens ungdomsverksamhet ska öka i och med den
föreslagna leden. Det innebär att den nu föreslagna volymen för träningen kan ändras väsentligt. Förvaltningen föreslår därför att bygglovet begränsas i tiden och beviljas för leden
med begränsningen att den norra slingan flyttas närmare elljusspåret.
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Information om hur man överklagar
Detta beslut överklagas hos Länsstyrelsen.
Tala om vilket beslut ni överklagar genom att t.ex. ange diarienummer, beslutsdatum och
paragrafnummer i protokollet.
Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha.
Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning.
Överklagandet ska lämnas eller skickas in till Miljö- och byggnadsnämnden.
För att överklagan ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till Miljö- och byggnadsförvaltningen senast inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.
Har ert överklagande inkommit i rätt tid, kommer handlingarna att skickas till Länsstyrelsen, om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt ni begärt.
Underteckna skrivelsen och uppge personnummer/organisationsnummer, postadress och
telefonnummer.
Om något är oklart kan ni vända er till Miljö- och byggnadsnämnden. Adressen är:
Miljö- och byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad
Tfn 0501-75 60 05, 75 60 20 eller 75 60 30
_____________________________________________________________

Protokollsutdrag med ritningar:
MTG-Kommunalteknik, Gatuavdelningen, 542 86 Mariestad
Protokollsutdrag Rek + MB:
Grannar som motsatt sig att bygglov beviljas

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Mariestad Prästbordet 1:121 – Föreläggande att riva påbörjad utökning
av balkong och återställa balkongen i ursprungligt skick
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att vid vite förelägga BRF Lyrestads L1 (org nr
769607-1583, c/o FF Fastighetsservice, Box 103, 651 04 Karlstad) att låta riva påbörjad
halvfärdig balkong på långsidan av fastigheten samt återställa balkongen med räcke lika befintligt räcke på övriga balkonger på samma fasad.
Åtgärderna ska vara genomförda inom tre månader från beslutsdatum.
Eftersom föreningen trots omfattande korrespondens inte utfört rivningen och återställandet förenas föreläggandet med vite. Med hänsyn till arbetenas art och omfattning fastställs
vitet till 45 000 kronor.
————
Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden fick 2009-09-29 en förfrågan om vad som gäller för ändring
av balkong. Därefter har Miljö- och byggnadsförvaltningen gjort ett tillsynsbesök på platsen
och konstaterat att arbetet med att byta ut en balkong har påbörjats. Vidare konstaterades
att det varken fanns bygglov eller bygganmälan.
Miljö- och byggnadsförvaltningen har i ett brev daterat 2010-02-24 upplyst föreningen om
att bygglov och bygganmälan krävs för åtgärden. Efter korrespondens med föreningen har
förvaltningen tolkat det så att föreningen och bostadsrättsinnehavaren har för avsikt att
lämna in en bygglovsansökan. Förvaltningen har därför 2011-05-25 skickat en begäran till
bostadsrättsföreningen om att per omgående komma in med ansökan om bygglov. I samma skrivelse har förvaltningen också påtalat att nämnden senare kan komma att förelägga
om rivning av balkongen. Varken ansökan om bygglov eller bygganmälan har dock inkommit till förvaltningen i skrivande stund.
Förvaltningen har också 2011-03-07 utfärdat förbud mot användning av balkong på Prästbordet 1:121, och tillsammans med förbudet kommunicerat det nu aktuella beslutsförslaget.
Enligt muntliga uppgifter har dock förbudet mot användning inte efterlevts, utan balkongen har varit i bruk under sommaren 2011. Föreningen har också i ett brev försökt avhända
sig ansvaret för balkongen. Förvaltningen har dock påtalat att föreningen är fastighetsägare.
Eftersom bostadsrättsföreningen trots omfattande korrespondens inte utfört rivningen och
återställandet, bör föreläggandet förenas med vite. Omfattningen av arbetet (bygglovsansökan, rivnings- och bygganmälan, rivning av påbörjat räcke, borttransport av rivningsavfall
samt återställande av räcke) är sådan att ett vite om 45 000 kronor bedöms vara lämpligt.
Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Åtgärderna är av sådan art att förvaltningen bedömer att de kan vara genomförda inom tre
månader från beslutsdatum.
Information om hur man överklagar
Detta beslut överklagas hos Länsstyrelsen.
Tala om vilket beslut ni överklagar genom att t.ex. ange diarienummer, beslutsdatum och
paragrafnummer i protokollet.
Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha.
Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning.
Överklagandet ska lämnas eller skickas in till Miljö- och byggnadsnämnden.
För att överklagan ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till Miljö- och byggnadsförvaltningen senast inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.
Har ert överklagande inkommit i rätt tid, kommer handlingarna att skickas till Länsstyrelsen, om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt ni begärt.
Underteckna skrivelsen och uppge personnummer/organisationsnummer, postadress och
telefonnummer.
Om något är oklart kan ni vända er till Miljö- och byggnadsnämnden. Adressen är:
Miljö- och byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad
Tfn 0501-75 60 05, 75 60 20 eller 75 60 30
_____________________________________________________________

Protokollsutdrag med REK + MB:
BRF Lyrestad L1, Sjötorpsvägen 5c, 548 73 Lyrestad
Erik Sörby, Hjortestigen 1, N-4034 Stavanger
Wenche Sundheim, Sollivejen 10, N-4050 Sola

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2011.Ma1205

Information om förslag på Taxa för livsmedelskontroll i Mariestads,
Töreboda och Gullspångs kommuner
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Miljö- och byggnadschef Lars Sylvén informerar om taxa för livsmedelskontroll i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Redovisning av delegationsbeslut
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
————
Bakgrund
Miljö- och byggnadsförvaltningen ska vid varje sammanträde i Miljö- och byggnadsnämnden redovisa de beslut som är fattade på delegation.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-01

Sida
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 129

2011.Ma0011

Ärenden att anmäla
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga följande anmälda ärenden till handlingarna:
1. Från AÖS om avfallsplan för Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro och Töreboda.
(Dnr 2009.Tö0479)
2. Från Kommunfullmäktige i Töreboda om Risk- och sårbarhetsanalys för Töreboda
kommun.
(Dnr 2010.Ma1061)
3. Från Kommunfullmäktige i Töreboda kommun om ledningsplan vid extraordinära
händelser.
(Dnr 2010.Ma1061)
4. Från Kommunfullmäktige i Töreboda kommun om driftbudget 2012 och flerårsplan
2013-2014.
(Dnr 2011.Ma0063)
5. Från Kommunfullmäktige i Töreboda kommun om investeringsbudget 2012-2014.
(Dnr 2011.Ma0063)
6. Från Kommunfullmäktige i Töreboda kommun om Plan- och bygglovstaxa inklusive
kart- och mättaxa.
(Dnr 2011.Ma0400)
7. Från Kommunfullmäktige i Töreboda kommun om ändring av Miljö- och byggnadsnämndens reglemente.
(2011.Ma0462)
8. Från Kommunfullmäktige i Töreboda kommun om verksamhetsmål 2012-2014.
(Dnr 2011.Tö0417)
9. Från Kommunstyrelsen i Töreboda kommun om svar på begäran om förtydligande av
Miljö- och byggnadsnämndens budgetprognos 1/11.
(Dnr 2011.Ma0012)
10. Från Kommunfullmäktige i Mariestads kommun om förslag på ändring av Miljö- och
byggnadsnämndens reglemente.
(Dnr 2011.Ma0462)
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-01

Sida

28

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 129 (forts.)

2011.Ma0011

11. Från Kommunfullmäktige i Mariestads kommun om val av ledamot i Miljö- och byggnadsnämnden.
(Dnr 2011.Ma0900)
12. Från Kommunfullmäktige i Mariestads kommun om val av ny ordförande i Miljö- och
byggnadsnämnden.
(Dnr 2011.Ma0901)
13. Från Kommunfullmäktige i Mariestads kommun om entledigande och val av ersättare i
Miljö- och byggnadsnämnden.
(Dnr 2011.Ma1042)
14. Från Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestads kommun om kortsiktiga åtgärder
för att minska nämndernas underskott.
(2011.Ma0012)
15. Från Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun om budgetuppföljning januari – maj.
(2011.Ma0012)
16. Från Länsstyrelsen Västra Götaland om överklagat bygglov för återvinningsstation på
fastigheten Kanaljorden 1:2 i Mariestads kommun.
(Dnr 2010.Ma1414)
17. Från Länsstyrelsen Västra Götaland om ansökan om strandskyddsdispens och anmälan
om vattenverksamhet för förlängning av brygga inom fastigheten Segolstorp 1:14 i Mariestads kommun.
(Dnr 2011.Ma0459)
18. Från Länsstyrelsen Västra Götaland om ansökan om tillstånd att gräva ned djurkropp.
(Dnr 2011.Ma0888)
19. Från Länsstyrelsen Västra Götaland om tävling på väg och terräng.
(Dnr 2011.Ma1082)
20. Från Länsstyrelsen Västra Götaland om samråd om planerad vassklippning i Tidan
inom Mariestads kommun.
(Dnr 2011.Ma1191)
21. Från Länsstyrelsen Västra Götaland om föreläggande om borttagande av gödselstukor
på fastigheten Åkersberg 1:3 i Töreboda kommun.
(2011.Tö0444)
22. Från Räddningstjänsten om information hur man kan nyttja räddningstjänsten i det
fortlöpande säkerhetsarbetet.
(Dnr 2011.Ma0937)
Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Sida
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23. Från Räddningstjänsten om tillstånd till hantering av brandfarlig var på fastigheten Orgelbyggaren 11 och 12 i Gullspångs kommun.
(Dnr 2011.Gu0274)
24. Från Socialnämnden i Mariestads kommun om bevis om tillstånd för servering av alkoholdrycker.
(Dnr 2011.Ma0783, 2011.Ma0862, 2011.Ma0936)
25. Från Polismyndigheten om allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, begagnade av offentliga platser och tillståndsbevis.
(Dnr 2011.Ma0469, 2011.Ma0733, 2011.Ma0734, 2011.Ma0736, 2011.Ma0748,
2011.Ma0807, 2011.Ma0878, 2011.Ma0896, 2011.Ma0969, 2011.Ma0970, 2011.Ma0972,
2011.Ma1058, 2011.Ma1071, 2011.Ma1072, 2011.Ma1073, 2011.Ma1083, 2011.Tö0295,
2011.Tö0359, 2011.Tö0430, 2011.Gu0163, 2011.Gu0181, 2011.Gu0220, 2011.Gu0248)
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-01

Sida
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 130

Aktuell information
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Information lämnades på sammanträdet om bl.a. följande:
1. Uppdrag att utvärdera Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet.
2. Vadsbo innebandyhall.
3. Beslut om Plan – och bygglovstaxa i kommunfullmäktige i Mariestad, Töreboda och
Gullspång.
4. Ekonomiska åtgärder i Mariestads kommun.
5. Vindkraftverk Bredsäter – Sjöberg.
6. Sammanträdesdatum 2012.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

ANSLAGSBEVIS

___________________________________________________________________________________________________________

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
Anslagsdatum

2011-09-08

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Stadshuset, Mariestad.
Protokollet finns också på www.mariestad.se , www.toreboda.se och
www.gullspang.se

Underskrift

Anslag tas ner

2011-09-29

...............................................................................................................

Ewa Sallova
___________________________________________________________________________________________________________

