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PERSTORPS
KOMMUN
Byggnadsnämnden
Plats och tid

Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-04-23

Tekniska kontoret, Järnvägsgatan 2B, kl. 14.00 – 16.00
Ulla-Britt Brandin (KD)
Hans Stifors (PF)
Boel Rosdahl (S)
Arne Malmgren (S)
Nils-Börje Jönsson (C)
Kjell Carlström (PF)
Mattias Persson (SD)

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Tjänstgörande ersättare
Ledamot
Tjänstgörande ersättare
Ledamot

Anders Ottosson
Mattias Bjellvi
Natalia Bielak
Karolina Hansen

ekonomichef
stadsarkitekt
bygglovhandläggare
Nämndsekreterare

Utses att justera

Kjell Carlström

Justeringens plats och tid

Byggnadskontoret 2015-04-23
Paragrafer

ej sekretess

59
Underskrifter

Sekreterare
Karolina Hansen

Ordförande
Ulla-Britt Brandin

Justerande
Kjell Carlström

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

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-04-23

Datum för anslags
uppsättande

2015-04-24

Förvaringsplats för protokollet

Byggnadskontorets arkiv

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Karolina Hansen

Utdragsbestyrkande

2015-05-18

sekretess
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§ 59

Riktlinjer för jalusier Dnr 2015/127
Bakgrund
Intresset för att sätta upp jalusier, som inbrottsskydd har ökat och
Byggnadskontoret har fått frågor om vad som gäller kring dessa frågor. Det
finns därför behov av att ta fram riktlinjer för hantering.
Jalusier kallas de säkerhetsgaller eller rullgaller som är vanliga framför entréer
eller skyltfönster. I centrummiljö är inte utanpåliggande jalusier lämpliga ur
estetisk synvinkel och kan medföra risk för en otrygg miljö. Behövs jalusier är
genomsiktliga jalusier på insida av fönsterglaset att föredra, alternativt
invändiga galler, För enstaka partier, t ex entréer kan det vara tänkbart med
utvändiga jalusier. Detta får provas från fall till fall och anpassas efter den
omgivande miljön. Utvändiga jalusier bedöms vara bygglovspliktiga enligt plan.
Och bygglagen (PBL) då de utgör en fasadändring. Byggnadskontoret ska alltid
kontaktas när det gäller uppsättning av jalusier.
Byggnadsnämnden föreslås besluta
att
anta riktlinjer för jalusier, samt
att
riktlinjerna ska gälla från och med 2015-05-04 och tillsvidare, samt
att
punkten förklaras omedelbart justerad.
Byggnadsnämnden beslutar
att

anta riktlinjer för jalusier, samt

att

riktlinjerna ska gälla från och med 2015-05-04 och tillsvidare, samt

att

punkten förklaras omedelbart justerad.

Delgivning
Stadsarkitekten
_____

Utdragsbestyrkande

