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Ansökan om anslag från ”väder och vind” gällande stormskador
efter stormen ”Simone” 2013-10-28
Ärendebeskrivning
Stormen 2013-13-28 orsakade en hel del skador på träd så som rotvältor och avknäckta stammar och grenar men även belysningsstolpar och skyltar välte. Tekniska förvaltningens driftentreprenör tog hand om akuta skador redan på kvällen
då stormen bedarrat och jobbar framöver med uppföljande röjning och reparation
av skador. Under kommande vinter utförs arbete med lift för att rensa och beskära
i sargade trädkronor, som tagit skada i stormen.
Kostnader för utförandet av åtgärder till följd av stormen Simone beräknas uppgå
till 280 000 kr och ryms inte i innevarande driftbudget.
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att hemställa hos
kommunstyrelsen om medel ur kommunstyrelsens budgetpost ”Väder och vind”
omfattande 280 tkr för finansiering av ovan beskrivna arbete.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att hemställa hos
kommunstyrelsen om medel ur kommunstyrelsens budgetpost ”Väder och vind”
omfattande 280 tkr för finansiering av ovan beskrivna arbete.
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