NORDANSTIGS KOMMUN

KUNGÖRELSE

Kommunfullmäktige

Plats:

Fullmäktigesalen i Harmånger.

Tid:

Måndag 6 februari 2006 kl. 19:00.

1.

Upprop, val av justerare jämte tid och plats för
protokollets justering.

2.

Allmänhetens frågestund.

3.

Debatt om boendemiljö och strandnärhet.

4.

Detaljplan för Tjärnviks industriområde, bandelen.

348/2005

5.

Avsägelse från politiskt uppdrag. Nyval.
Susanne Eriksson (v)

543/2005

6.

Information.

28/2006

Om Du har frågor om ärenden eller bilagor kontakta
Eva Engström, tfn 0652-36103 eller
e-post: eva.engstrom@nordanstig.se
Radio Nordanstig sänder sammanträdet på 97,6 MHz.

Charlotte Klötz
Ordförande
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ÄRENDE 1
Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets
justering.
Förslag på justerare: Sara Faxby-Bjerner (mp) och Börje Berglöf (c).

ÄRENDE 2

28/2006

Allmänhetens frågestund.
Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor till fullmäktiges ledamöter,
ordföranden och vice ordförandena i kommunens styrelser, nämnder,
bolag och stiftelser samt till kommunens revisorer och ledande
tjänstemän.

ÄRENDE 3
Debatt om boendemiljö och strandnärhet.
Boendemiljö och strandnärhet i kommunen debatteras.

ÄRENDE 4

348/2005

Detaljplan för Tjärnviks industriområde, bandelen.
Ett förslag till detaljplan för Tjärnviks industriområde i Gnarp, delen
industrispår, har varit utställt för granskning.
Området ligger i den nordöstra delen av Gnarp. I gällande
översiktsplan ligger området strax utanför Gnarps tätortsområde. I
förslag till ny översiktsplan är området betecknat som område för nytt
industrispår till utvecklingsområde för industrier. Någon gällande
detaljplan finns inte för området. Området gränsar till gällande
områdesbestämmelser för Tjärnviks industriområde samt till gällande
detaljplan för ny sträckning av väg 788.
För Tjärnviks industriområde finns ett mycket stort behov av att
anlägga ett industrispår till området för att möjliggöra rationellare och
miljövänligare trasporter. Planens huvudsyfte är att tillgodose dessa
behov.
Under utställningstiden inkom yttranden från lässtyrelsen, Vägverket,
Banverket, Marie Andersson och Leif Ekberg, Eon och
Hyresgästföreningen.
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FORTS. ÄRENDE 4
Beslutsunderlag
Byggnadsnämnden godkänner detaljplanen med hänvisning till
utlåtande daterat 11 januari 2006 samt anser att fullmäktige bör kunna
antaga den (byggnadsnämndens protokoll § 1/2006).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta detaljplan för Tjärnviks industriområde, bandelen.

ÄRENDE 5

543/2005

Avsägelse från politiskt uppdrag. Nyval.
Susanne Eriksson (v) har avsagt sig sina politiska uppdrag. Hon är
ledamot i Hälsingerådet.
Fullmäktige har att godkänna Susanne Erikssons avsägelse från
hennes politiska uppdrag och välja ny ledamot i Hälsingerådet för
återstoden av mandatperioden 2003-2006.

ÄRENDE 6
Information.

