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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bm Utskott Gislaved

Sammanträdesdatum 2021-11-23

Plats och tid

Beslutande

Övriga deltagande

Utses att justera

Justeringens
plats och tid

Under-
skrifter Sekreterare

Ordförande

Justerande

Kommunhuset i Gislaved, kl 13.55- 14.45

Magnus Sjöberg (C) ordf Deltar på distans
Torbjörn Gustafsson (C) Deltar på distans
Patric Bergman (M) Deltar på distans
Björn Olsson (L) Deltar på distans
Nicklas Westerholm (WeP) Deltar på distans
Frank Josefsson (S) Deltar på distans
Johanna Wärme (S) Deltar på distans
Eva Eliasson (S) Deltar på distans
Ulf Poulsen (SD) Deltar på distans

Gunilla Gustafsson, nämndsekreterare
Sven Hedlund, stadsarkitekt
Jonny Engström, bygg- och planchef
Marcus Josefsson, kart- och mätchef
Anna Ekblom, utvecklingsledare

Frank Josefsson

Bygg- och miljöförvaltningen

Fredagen den 26 november 2021

Paragrafer 43 - 46
………………………………………………………………….

Gunilla Gustafsson

……………………………………………………………………

Magnus Sjöberg

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

Frank Josefsson

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för
anslags uppsättande

Förvaringsplats
för protokollet

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Bm Utskott Gislaved

Paragrafer 43 - 462021-11-23

Datum för
2021-11-29 anslags nedtagande 2021-12-23

Bygg- och miljöförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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Bm Utskott Gislaved Sammanträdesdatum

2021-11-23

BmUG §43 Dnr: BM.2007.113 1.10.4

Gislaveds kommuns arkitekturpris 2021

Beslut
Arkitekturpris 2021 tilldelas privatbostadshus Skon 3, Lästgränd, Skomakargärdet,
Gislaved, byggherrar NAMN, med följande motivering:

Byggnaden på Skomakargärdet utgör ett gott exempel på väl gestaltad och samtida
villaarkitektur.

Bostadshusets volym, färg och form tar hand om platsens förutsättningar på ett
föredömligt sätt. Den strama sammanhängande huskroppen är vinklad på mitten
och byggnaden utgör på så vis formen av ett utsvängt V där sidan mot vägen ger
ett något slutet intryck. Kompositionen är enkel, tydlig och konsekvent utförd.
Den vinklade huskroppen är försedd med gavlar av danskt tegel, fasad av slät grå
ytterpanel och tak av svart papp vilket ger ett homogent och intresseväckande
uttryck. Grusade ytor, väl avgränsade planteringar omgärdade av cortenstål och
häckar bidrar till känslan av ett modernt och omsorgsfullt hem. Fönstersättningen
är enkel, funktionell och utförd med variation som skapar en dynamisk upplevelse
mellan ute och inne. Valet av fönstertyp stämmer väl med husets karaktär och
hantverket är väl utfört även i de små detaljerna.

Byggherren har med enkla och tydliga grepp skapat en väl sammanhängande
upplevelse som inom en stram ram för gestaltningen likafullt uppfattas som lekfull.
Valet att använda tegelfasader på gavlarna ger en känsla av robusthet och bidrar till
upplevelsen av att kontinenten har kommit till Gislaved. Bostadshuset på Skon 3
utgör ett särskilt gott exempel på när samtida arkitektur tillför nya estetiska
kvalitéer som tar hänsyn till platsens förutsättningar och karaktär. Arbetet är
utfört på ett sådant sätt att bostadshuset och dess byggherrar Johanna och
Sebastian Claar ska tilldelas Gislaveds kommuns arkitekturpris 2021.

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommuns utmärkelse för god arkitektur delas 2021 ut för sjuttonde året
i rad. Utmärkelsen är till för att belöna värdefulla insatser för god arkitektur inom
kommunen och kan delas ut till en nybyggnad eller ett väl genomfört
restaurerings- eller ombyggnadsprojekt där bearbetning och tillägg tillvaratar,
utvecklar eller tillför arkitektoniska kvalitéer till en enhet med bevarande av
byggnadsverkets kulturhistoriska värde. Utmärkelsen kan också tilldelas bidrag till
en god samhälls- eller landskapsbild samt parker och andra anläggningar som
förskönar kommunen. Priset består av en bronsplakett samt diplom. Endast
projekt som färdigställts inom en tvåårsperiod bakåt från det att förslag ska vara
inkomna har rätt att delta i bedömningen. Nämnden kan också utse projekt som
får hedersomnämnande.

2021 nominerades följande fyra projekt:

· Privatbostadshus AGNETARYD 3:18, Reftele
· Privatbostadshus, BÖLARYD 1:55, Forsvägen, Skeppshult
· Gamla parkettfabriken, STUBBAKULL 2:15, Buregatan Burseryd
· Privatbostadshus, SKON 3, Lästgränd, Skomakargärdet, Gislaved

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Bm Utskott Gislaved Sammanträdesdatum

2021-11-23

BmUG §43 (forts.)

En arbetsgrupp som består av stadsarkitekt, bygg- och planchef, representant för
kulturförvaltningen och representant för kommunstyrelsekontoret kommer att
föreslå nämnden en pristagare samt eventuella hedersomnämnanden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Nomineringar 2021
Tidplan 2021

Beslutet skickas till:
Sven Hedlund, bygg- och miljöförvaltningen
Joakim Toll, kommunstyrelsekontoret
Annika Blixth, kulturfövaltningen
Kommunstyrelsekontoret

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Bm Utskott Gislaved Sammanträdesdatum

2021-11-23

BmUG §44 Dnr: BM.2018.41 006

Sammanträdesdagar 2022 för Bm Utskott Gislaved

Beslut
· Bm Utskott Gislaved fastställer följande sammanträdesdagar och tider för Bm

Utskott Gislaved:

Tisdag den 1 februari
Tisdag den 1 mars
Tisdag den 29 mars
Tisdag den 26 april
Tisdag den 24 maj
Tisdag den 21 juni
Tisdag den 30 augusti
Tisdag den 27 september
Tisdag den 25 oktober
Tisdag den 22 november
Torsdag den 15 december

· Bm Utskott Gislaveds sammanträden ska starta efter sammanträde med Bygg-
och miljönämnden Gislaved-Tranemo avslutats.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för Bm
Utskott Gislaved för år 2022.

Nämndens reglemente reglerar vad som gäller för sammanträdesdag utöver
fastställd sammanträdesplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till Bm Utskott Gislaved 2021-11-23

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsekontoret
Bygg- och miljöförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://BM.2018.41
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Bm Utskott Gislaved Sammanträdesdatum

2021-11-23

BmUG §45 Dnr: BM.2019.4 002

Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut
Bm Utskott Gislaved godkänner redovisningen av delegeringsbeslut som
förtecknas i protokoll av 2021-11-23.

Ärendebeskrivning
Delegeringsbeslut under perioden 2021-10-19 - 2021-11-15 i följande ärenden
meddelas enligt sammanställd rapport:

· Administrativa ärenden (BM) ---
· Bostadsanpassning (BAB) sid. 1-4
· Kart-och mätärenden (MBK) sid. 4

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till Bm Utskott Gislaved
Rapport delegationsbeslut BmUG 2021-10-19 - 2021-11-15

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Bm Utskott Gislaved Sammanträdesdatum

2021-11-23

BmUG §46 Dnr: BM.2019.3 200

Information från bygg- och miljöförvaltningen

Beslut
Bm Utskott Gislaved lägger informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning
Kart- och mätchef Marcus Josefsson informerar om:
· Nationella geodataplattformen, status just nu
· Personal, just nu pågående rekrytering

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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