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Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
Mob § 60

Meddelande och information
Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av meddelanden och
information som inkommit mellan den 24 mars till den 12 april 2016.
Sammanfattning av ärenden
1. Tillståndsbevis från polisen.
1. Valborg, nationaldag- och midsommarfirande i Ryssby.
2. Glasskiosk och uteservering på Lilla Torg i Ljungby.
3. Uteservering Lizi kök.
4. Uteservering Pizzeria Pink.
5. Uteservering Posj Konsult AB
6. Uteservering Café vildrosen
2. Beslut från länsstyrelsen den 4 april 2016 om tillstånd för att anordna dusch
och parkering i samband med orienteringstävling i Ingelstad inom
Bergaåsens vattenskyddsområde.
3. Laglighetsprövning enligt kommunallagen gällande beviljat bygglov den 23
mars 2016, § 57 om ändrad användning till hem för ensamkommande
flyktingbarn på fastigheten Lidhult 20:12. Nämnden överlämnar
tjänsteskrivelse daterad den 20 april 2016 som yttrande till
Förvaltningsrätten i Växjö.
4. Överklagande av beslut gällande beviljat bygglov den 23 mars 2016, § 57
om ändrad användning till hem för ensamkommande flyktingbarn på
fastigheten Lidhult 20:12.
5. Överklagande av beslut gällande beviljat bygglov den 23 mars 2016, § 54
om ändrad användning till asylboende i del av byggnaden på fastigheten
Singeshult 1:38.
6. Hammaren 26, information från det möte som hölls med representanter från
verksamheten samt ordförande och tjänstemän från förvaltningen.
7. Information om yttrande över Gislaveds kommuns samrådsförslag på
översiktsplan.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
8. Information om revidering av vindkraftsplan, med kartor på 800 meter samt
1000 meter runt bostäder och kyrkor. Underlag skickas ut till partiledare i
varje grupp. Synpunkter ska lämnas skriftligen senast den 15 juni 2016.
9. Förfrågan om nybyggnad av asylboende i Elinge 3:57. Tidigare förslag har
återkallats och en förfrågan har lämnats in på två byggnader med platser för
30 asylsökande. Övervägande delen av politikerna i nämnden är försiktigt
positiv till ett mindre antal men gör sin prövning när ansökan är inkommen
och komplett.
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