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§ 19
Anvisad plats för avfallshämtning för Ågatan. Dnr:TN 2014/29
Beslut
Trafiknämnden beslutar
1. Att hämtning av avfall för fastigheterna på Ågatan 9-15 sker på anvisad plats
framför gräsytan på kullerstenarna vid Ågatan 17 enligt Vivabs förslag.
Tilläggas ska att kärlet inte får stå ute innan kl:05.00.
Kartunderlag
Röd markering på kartan visar förslag till anvisad plats.

Sammanfattning av ärendet
Ågatan saknar vändmöjligheter för renhållningsfordon. Enligt arbetsmiljöverket får backning
endast ske vid vändning av sopbilen och sikten ska då vara fri.
Undantag kan göras för oförutsedda hinder i körriktningen.
Entreprenören har därför meddelat att hämtning inte kan ske under rådande omständigheter
vid fastighetsgräns.

Ekonomi
Att anvisa en plats innebär inga kostnadsförändringar.
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Övervägande
Hämtning av avfall är ett kommunalt ansvar och ska ske vid fastighetsgräns eller av
renhållaren anvisad plats. Hämtning vid fastighetsgräns vid Ågatan är inte möjlig då
arbetsmiljöverket ställer krav att backning endast får ske i samband med vändning.
Linda Larsson ställde frågan om boende eller fastighetsägare på Ågatan 17 har fått yttra sig i
ärendet. Svar: Vivab har inte tagit kontakt med boende eller fastighetsägare. Diskussion om
huruvida dessa ska få chansen att yttra sig, men beslutades att inte göra detta.
Linda Larsson tog upp frågan om att tidsbegränsa utplaceringen av sopkärlen med tanke på
risken att dessa ställs ut tidigt kvällen innan sophämtning vilket kan störa närboende som
kan bli störda på balkongen och även risken att sopkärlen välts omkull eller körs ner i Ätran.
Beslutades enligt Vivabs förslag med tillägget att sopkärlen inte får placeras ut före klockan
05.00 samma morgon som sophämtning ska ske.

Beslutet expedieras till:
Vivab
Fastighetsägare Ågatan 15C
Fastighetsägare Ågatan 17
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§ 20
Delegationsbeslut
Listan gicks igenom på mötet
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§21
Underrättelser och meddelanden
Inga underrättelser eller meddelanden
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§22
Skrivelser för kännedom
Inga skrivelser eller meddelanden
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§23
Övriga frågor
Rune Niserius (M) tog upp frågan om sommargågata. Har fått önskemål om att det ska vara endast
juli månad. Bo-Gunnar Andersson (C) yrkar på 16/6-11/8. Dock är det Falkenbergsdagen den 14/6
som också brukar vara bilfria dagen, ett arrangemang som innerstadsföreningen brukar ha.
Dessutom är det skolavslutning den 13/6. Beslutet 9/6-18/8 kvarstår.
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