Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2018-03-12
Nämnden för myndighetsutövning
Plats och tid

Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2018-03-12 kl. 13.30 -16.00

Justerade paragrafer

§ 10-17

Beslutande

Övriga deltagare

Justeringsmännens sign

Lisbeth Holmqvist (S) ordf.
Monica Phil (C)
Anita Thörn von Rosen (MP)
John-Erik Pettersson (M) vice ordf.
Solveig Nilsson (AA)

Carola Gunnarsson § 10-17
Sofia Gustafsson § 10
Hanna Flennemo § 10,17
Andreas Andersson § 17
Göran Bergstrand § 11-13
Marie-Louise Nilsson § 16

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Justering tid och plats

Alvesta 2018-03-16

Sekreterare

Susanne Frank
Ordförande

Lisbeth Holmqvist (S)
Justerare

Anita Thörn von Rosen (MP)

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnden för myndighetsutövning
Sammanträdesdatum
Anslaget under tiden
Förvaringsplats
Underskrift

2018-03-12
2018-03-16 - 2018-04-06
FSP Bygg&Miljö Centralpan 1 Alvesta
Susanne Frank
Utdragsbestyrkande

Justeringsmännens sign
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NMY § 10

Dnr 2018/80. NMY

YTTRANDE ÖVER DETALJPLAN FÖR ALVESTA 15:16
(KULTUREN)
Beslutsunderlag
Samrådshandling, 2017-02-23
Redogörelse
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostads- och
centrumändamål genom förtätning i ett attraktivt och centralt läge i
Alvesta tätort. Förslaget överensstämmer med kommunens
översiktsplan. Planförfarandet sker med utökat planförfarande enligt 5
kap. 7 § plan- och bygglagen.
Planförslaget berör 2000 m2 mark som idag är grusad parkeringsyta.
Beslut
Nämnden för myndighetsutövning har inget att yttra på
samrådshandlingen.
Protokollet ska skickas till
Planenheten, Karolina Bjers

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
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NMY § 11

Dnr NMY 2018/17

NYBYGGNAD
Plats
Fastighetsbeteckning borttagen
Sökande
Namn borttaget
Beslutsunderlag
Ansökan,

daterad 2018-01-15

Situationsplan,

daterad 2018-01-15

Planritningar huskropp 1,

daterad 2018-01-15

Fasadritningar huskropp 1,

daterad 2018-01-15

Planritningar huskropp 2,

daterad 2018-01-15

Fasadritningar huskropp 2,

daterad 2018-01-15

Nybyggnadskarta

daterad 2018-01-18

Verksamhetsbeskrivning,

daterad 2018-01-30

Yttrande från FSP Teknik,

daterad 2018-02-22

Sökandes yttrande över Förvaltningen för Samhällsplanering (FSP)
Tekniks yttrande, daterad 2018-03-02

Redogörelse
Namn borttaget har kommit in med en bygglovsansökan för att
uppföra ett kulturcenter på fastigheten i Alvesta Kommun. För
området där fastigheten ligger gäller detaljplan A 128. Området har
beteckningen HC (handel och samlingslokaler). Byggnadshöjden är
reglerad till 7 meter.
Yttrande från FSP teknik har kommit in med ett yttrande med
anledning av den avstängning för genomfartstrafik i form av en
tillfällig lokal trafikföreskrift (0764 2018:11) som gjorts på vägen.
Sökande har bemött ovan nämnda yttrande från FSP teknik.

Justeringsmännens sign
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Beredning
Lagstöd
Enligt Plan- och Bygglagen (2010:900)
2 kap. Allmänna och enskilda intressen
5 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska
bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med
hänsyn till
1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk
kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.
Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska
lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och
energihushållningen.
9 kap. Bygglov, rivningslov och marklov m.m.
Bygglov
2 § Det krävs bygglov för
1. nybyggnad,
2. tillbyggnad, och
3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att
a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än
det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har
anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,
b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel,
hantverk eller industri, eller
c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre
utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en
detaljplan.
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Förutsättningar för bygglov
30 § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje
stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första
stycket, 13, 17 och 18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller
c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första
stycket 1.
Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4-4 c §§ eller motsvarande
äldre bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen av om ett byggnadsverk eller en
åtgärd överensstämmer med detaljplanen. Lag (2017:424).

Skäl till beslut
Den tänkta åtgärden i form av ett Namn borttaget på fastigheten
överensstämmer med gällande detaljplan A 128. Byggnadshöjden är 7
meter, ingen av byggnaderna hamnar på prickad (mark som inte får
bebyggas). Det finns inget utfartsförbud mot vägen.
En av de tänkta utfarterna från fastigheten hamnar inom det område på
vägen där det gjorts en avstängning för genomfartstrafik i form av en
tillfällig lokal trafikföreskrift (0764 2018:11). Det finns möjlighet att
kunna lösa utfartsfrågan utan att förbudet mot genomfartstrafik
påverkas, då avstängningen är tillfällig.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
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Beslut
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att bevilja bygglov för
uppförande av ett Namn borttaget samt anläggande av parkeringsplats
med stöd av 9 kap. 30a § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
En bygglovsavgift på 86 000:- kommer att tas ut, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige (KF) 2011-06-15 § 87. Avgiften
faktureras separat.
Beslutet skickas med brev till: sökanden
Beslutet skickas även till: kommunens arkiv och Namn borttaget ,
kontrollansvarig
Meddelande om att lov har beviljats skickats till: grannar och övriga
sakägare enligt förteckning.
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Reservation
Solveig Nilsson (AA) reserverar sig mot beslutet om bygglov av
Namn borttaget a fastighetsbeteckning borttagen, Alvesta. Se bilaga.

Information om överklagan
Se bilaga.
Protokollet ska skickas till
Namn borttaget

Justeringsmännens sign
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Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med beslutet kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Länsstyrelsen i Kronobergs län. Observera att du ska skicka eller lämna
in ditt överklagande till FSP Bygg & Miljö, Alvesta kommun, 342 80
Alvesta. Nämnden för myndighetsutövning prövar då om överklagandet
har kommit in i rätt tid innan det skickas vidare till Länsstyrelsen i
Kronobergs län. Nämnden för myndighetsutövning kan även välja att
ändra beslutet.
Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till nämnden för
myndighetsutövning inom tre veckor från den dag du fick del av
beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt
överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina
synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det länsstyrelsen som
beslutar om tiden kan förlängas eller inte.
Ditt överklagande ska innehålla


vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer



hur du vill att beslutet ska ändras



varför du anser att nämnden för myndighetsutövnings beslut är felaktigt



överklagandet ska vara undertecknat

Skriv också följande uppgifter:


ditt namn och din adress



telefonnummer där du kan nås



eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du
skicka med kopior på dessa.
Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så
fall ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från
dig samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.
Ytterligare upplysningar
Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Alvesta
kommun, telefonnummer 0472-150 00. Fråga efter ärendets handläggare.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
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NMY § 12

Dnr NMY2018/66.

KLAGOMÅL PÅ KOMPLEMENTBYGGNAD
Plats
Fastighetsbeteckning borttagen
Klagande
Namn borttagna
Beslutsunderlag
Mailkonversation,

daterat 2018-02-12

Information till fastighetsägaren,

daterat 2018-02-15

Bekräftelse till klagande,

daterat 2018-02-15

Svar från fastighetsägaren,

daterat 2018-02-19

Tjänsteanteckning från platsbesök,

daterat 2018-02-22

Bilder från platsbesök

daterat 2018-02-22

Redogörelse
I augusti 2017 inkom Namn borttaget med en förfrågan (via mail till
FSP bygg & Miljö) angående en komplementbyggnad på fastigheten ,
som enligt Namn borttaget bestod av en carport när Namn borttaget
och Namn borttaget flyttade till grannfastigheten för 20 år sedan.
Under dessa 20 år har carporten försetts med portar och byggts om till
garage och senare har garageportarna tagits bort och garaget har
byggts om till en bod med en dörr enligt Namn borttaget. Enligt Namn
borttaget ligger komplementbyggnaden c:a 1,5-2 meter från deras
tomtgräns. Namn borttaget undrar vad som gäller beträffande avstånd
till tomtgräns närmare än 4,5 meter. Namn borttaget får svar av FSP
Bygg & Miljö om vad som gäller om avståndet till tomtgräns utanför
detaljplanelagt område. På frågan om Namn borttaget kommer ihåg
när portarna installerades svarar han att han inte kom mer ihåg. Namn
borttaget informerades av handläggare att FSP Bygg & Miljö
återkommer i frågan efter att ärendet behandlats på byggmötet
kommande vecka.
I februari 2018 tog Namn borttaget åter kontakt med FSP Bygg &
Miljö i frågan, då han inte hade fått någon återkoppling. Namn
borttaget ville få besked om regler för bygge av bodar närmare än 4,5
meter ifrån tomtgräns inte gäller. Namn borttaget och Namn borttaget
yrkade på beslut om återställning av komplementbyggnaden
(förrådsbyggnad) till carport.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
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Namn borttaget fick frågan om det ska ses som ett klagomålsärende
och ifall han vill vara anonym eller inte. Namn borttaget svarar att vi
ska se det som ett klagomålsärende, samt att han och Ullrika Aronsson
har inget behov av att vara anonyma. Namn borttaget informerades
om att vi upprättar ett tillsynsärende och hur det kommer att hanteras
framöver.
Namn borttaget och Namn borttaget gjorde ett platsbesök på
fastigheten 2018-02-22 tillsammans med fastighetsägaren Namn
borttaget.
Enligt Namn borttaget har den aktuella komplementbyggnaden stått
där i 25 år. Namn borttaget menade på att Grannen flyttade in i
grannfastigheten 1995 och att portarna sattes in några år efter detta.
Hon kunde inte närmare än så komma ihåg när portarna kom till.
Namn borttaget berättade vidare att portarna hade tagits bort förra året
då de var uppruttna och ersatts med en ny vägg med en dörr i.
Beredning
Lagstöd
Enligt Plan- och Bygglagen (2010:90)
11 kap 5 §
En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av
att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det
finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna
lag, föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd
av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens
tillämpningsområde.
9 kap 2 §
Det krävs bygglov för
1. nybyggnad,
2. tillbyggnad, och
3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär
att
c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger inom ett område
som omfattas av en detaljplan.

Justeringsmännens sign
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Skäl till beslut
Byggnaden ligger utanför detaljplanelagt område.
Namn borttaget och Namn borttaget boendes på fastigheten har begärt
att komplementsbyggnad på fastighetsbeteckning borttagen ska
återställas till ursprungligt skick i form av carport, då man menar att
det utförts åtgärder på grannens komplementsbyggnad som ligger
närmre tomtgräns än 4,5 meter utan att de blivit hörda.
Då det varken rör sig om någon nybyggnad eller tillbyggnad av
aktuell komplementsbyggnad utan endast en fasadändring, vilket inte
är en bygglovspliktig åtgärd utanför detaljplanelagt område enligt 9
kap 2 § 3c, finns det ingen grund för att grannen ska bli hörd.

Beslut
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att åtgärdena som utförts
på komplementsbyggnaden på fastigheten fastighetsbeteckning
borttagen inte är bygglovspliktiga och därmed finns det inget behov
av att besluta om någon påföljd.

Information om överklagan
Se bilaga.
Protokollet ska skickas till
Namnen borttagna

Justeringsmännens sign
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Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med beslutet kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Länsstyrelsen i Kronobergs län. Observera att du ska skicka eller lämna
in ditt överklagande till FSP Bygg & Miljö, Alvesta kommun, 342 80
Alvesta. Nämnden för myndighetsutövning prövar då om överklagandet
har kommit in i rätt tid innan det skickas vidare till Länsstyrelsen i
Kronobergs län. Nämnden för myndighetsutövning kan även välja att
ändra beslutet.
Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till nämnden för
myndighetsutövning inom tre veckor från den dag du fick del av
beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt
överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina
synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det länsstyrelsen som
beslutar om tiden kan förlängas eller inte.
Ditt överklagande ska innehålla


vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer



hur du vill att beslutet ska ändras



varför du anser att nämnden för myndighetsutövnings beslut är felaktigt



överklagandet ska vara undertecknat

Skriv också följande uppgifter:


ditt namn och din adress



telefonnummer där du kan nås



eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du
skicka med kopior på dessa.
Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så
fall ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från
dig samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.
Ytterligare upplysningar
Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Alvesta
kommun, telefonnummer 0472-150 00. Fråga efter ärendets handläggare.

Justeringsmännens sign
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NMY § 13

Dnr NMY 2016/174

RIVNINGSFÖRELÄGGANDE
Plats
Fastighetsbeteckning borttagen
Fastighetsägare
Namn borttaget
Beslutsunderlag
Klagomål,

2016-05-06

Bilder,

2016-05-06

Informations brev,

2016-05-17

Tjänsteanteckning,

2018-02-01

Bilder,

2018-02-01

Karta,

2018-03-12

Redogörelse
2016-05-06 inkom ett klagomål från Namn borttaget angående en
förfallen byggnad på fastigheten. Enligt klagande ligger byggnaden
alldeles i anslutning till en plats vid vägen där skolbarn väntar på
skolskjutsen. Fastighetsägaren informerades via brev 2016-05-19.
Fastighetsägaren hördeinte av sig. Ärendet togs upp på nytt i början av
2018. Namn borttaget och Namn borttaget besökte platsen 2018-02-01
och tog bilder på den förfallna byggnaden. Vid besöket konstaterades
det att byggnaden var väldigt förfallen och olämplig att vistas i.
Beredning
Lagstöd
Enligt Plan- och Bygglagen (2010:900)
8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna
platser
Byggnadsverks tekniska egenskaper
4 § Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om
1. bärförmåga, stadga och beständighet,
2. säkerhet i händelse av brand,
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,
4. säkerhet vid användning,
Justeringsmännens sign
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5. skydd mot buller,
6. energihushållning och värmeisolering,
7. lämplighet för det avsedda ändamålet,
8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga,
9. hushållning med vatten och avfall, och
10. bredbandsanslutning.
Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket framgår av
föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §. Lag (2016:537).
Underhåll och varsamhet
14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och
de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till
omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig och konstnärlig synpunkt.
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.
En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2-4, 6 eller 8, ska hållas i sådant
skick att den alltid fyller sitt ändamål. Lag (2011:335).

Skäl till beslut
Byggnaden ligger utanför detaljplanelagt område. Det finns inga
områdesbestämmelser för området där fastigheten ligger. Byggnadens
läge är enligt beslutsunderlag, karta. Byggnaden är i ett väldigt dåligt
skick. Underhållet av byggnaden är eftersatt och de tekniska
egenskapskraven för en byggnad är inte uppfyllda. Det är uppenbart
farligt att vistas i närheten eller i byggnaden, då det är stor risk för att
någon kommer till skada.

Beslut
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar med stöd av
11 kap. 21 och 37 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, föreläggs
Namn borttaget ägare till förfallen byggnad på fastigheten Namn
Justeringsmännens sign
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Utdragsbestyrkande
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2018-03-12
Nämnden för myndighetsutövning

borttaget vid vite om 50 000:- att inom 60 dagar från det att beslutet
vunnit laga kraft, ha rivit byggnaden samt bortforslat
materialet på ett godkänt sätt.
Information om överklagan
Se bilaga.
Protokollet ska skickas till
Namn borttaget
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Nämnden för myndighetsutövning

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med beslutet kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Länsstyrelsen i Kronobergs län. Observera att du ska skicka eller lämna
in ditt överklagande till FSP Bygg & Miljö, Alvesta kommun, 342 80
Alvesta. Nämnden för myndighetsutövning prövar då om överklagandet
har kommit in i rätt tid innan det skickas vidare till Länsstyrelsen i
Kronobergs län. Nämnden för myndighetsutövning kan även välja att
ändra beslutet.
Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till nämnden för
myndighetsutövning inom tre veckor från den dag du fick del av
beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt
överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina
synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det länsstyrelsen som
beslutar om tiden kan förlängas eller inte.
Ditt överklagande ska innehålla


vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer



hur du vill att beslutet ska ändras



varför du anser att nämnden för myndighetsutövnings beslut är felaktigt



överklagandet ska vara undertecknat

Skriv också följande uppgifter:


ditt namn och din adress



telefonnummer där du kan nås



eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du
skicka med kopior på dessa.
Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så
fall ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från
dig samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.
Ytterligare upplysningar
Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Alvesta
kommun, telefonnummer 0472-150 00. Fråga efter ärendets handläggare.
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NMY § 14

Dnr 2018/27. NMY

MEDDELANDE
Redogörelse
Nämnden för myndighetsutövning beslutar lägga följande
meddelande till handlingarna:
A) Delegationsbeslut fattade under tiden 2018-01-22 -2018-03-05.
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NMY § 15

Dnr 2018/96. NMY

EKONOMISK UPPFÖLJNING PER FEBRUARI 2018
Beslutsunderlag
1. Förenklad ekonomisk månadsrapport per februari 2018

Beslut
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att godkänna
ekonomisk månadsrapport per den 28 februari 2018.
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NMY § 16

Dnr 2018/000347. NMY

KONTROLLPLAN LIVSMEDEL 2018-2020
Beslutsunderlag
Kontrollplan
Redogörelse
Livsmedelsverket kräver att alla kontrollmyndigheter har en aktuell
kontrollplan. Därför är den uppdaterad.
Beslut
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar fastsälla kontrollplanen
2018-2020.
Denna ersätter tidigare antagen kontrollplan gällande 2016-2019.
Protokollet ska skickas till
Bygg & Miljö
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NMY § 17

Dnr 2018/47 NMY

INFORMATIONS/DISKUSSIONSÄRENDEN
Redogörelse
Följande ärenden informeras/diskuteras.
Hanna Flennemo ny medarbetare på Bygg & Mijö presenterade sig
för nämnden.





Strandskydd
Enskilda vatten brunnar
Delegationsordning
Aktuell sjukfrånvarostatistik

Enhetschefen Carola Gunnarsson informerade om verksamheten
och personalfrågor på Bygg & Miljö.
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