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Kommunstyrelsens beredningsutskott den 6 april 2010
I kommunstyrelsens beredningsutskott, KBU, träffas de fem kommunråden varje tisdag. Här
kan du läsa en sammanfattning av deras förslag och beslut vid det senaste mötet.

Planerna på nya studentbostäder går vidare
Efterfrågan på studentbostäder växer i området kring högskolan. På fastigheten utmed Laholmsvägen
vid Nyhem, där det idag ligger en obemannad bensinstation, planeras för fler studentbostäder.
Planprogrammet som möjliggör för en byggnad med tre till fyra våningar har varit på samråd och
kommunstyrelsens beredningsutskott gav idag byggnadsnämnden uppdraget att arbeta vidare med
detaljplanen.
– Med tanke på att studentantalet kan förändras i framtiden så ska bostäderna formas så att de även kan
passa för äldre, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M)
– I detta ärende ser vi hur viktigt det är att kommunen har en planerad markförsörjning. Bostäderna
kommer att koppla ihop de östra stadsdelarna med innerstaden, vilket känns positivt, säger kommunråd
Anders Rosén (S).

Slutredovisning för gång och cykelbroar i Oskarström
Sammanlagt sju miljoner kronor satsades i kommunens budget år 2007-2008 för att renovera gångoch cykelbroarna i Oskarström. Slutredovisningen visar att kostnaderna uppgick till 609 584 kronor
mindre än vad kommunen budgeterat för.
Sex broförbindelser har bytts ut eller renoverats. Varbergs Energi som äger kraftverksanläggningen i
Oskarström har delvis finansierat renoveringen.
– Det känns positivt att vi har kunnat bevara den gamla bron över järnvägen och att andra kloka och
rationella lösningar har gjorts för gångarna och cyklisterna i Oskarström, säger kommunråd Gunnel
Bengtsson (C).

Kårarpsleden klarade budget
För att bygga Kårarpsleden mellan Göteborgsvägen och Norra infarten i Halmstad fick teknik- och
fritidsnämnden 12, 7 miljoner kronor. Arbetet kom att kosta 142 000 kronor mindre än beräknat enligt
slutredovisningen.
För mer information kontakta:
Kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M) 035- 13 73 04
Kommunråd Suzanne Åkerlund (FP) 035-13 73 65
Kommunråd Gunnel Bengtsson (C) 035-13 75 02
Kommunråd Ingegerd Sahlström (S) 035-13 73 69
Kommunråd Anders Rosén (S) 035-13 73 06

