20 000 kronor i vite
om åtgärder inte vidtas.
Byggnaden bedöms
vara ovårdad men
också utgöra en säkerhetsrisk
för barn.
2 NYHETER

Redan 2015 fick kommu-

sök i december samma år
konstaterades också att
byggnaden inte hade underhållits på länge och att
den var i behov av upprustning.
I anslutning till en dörr
fanns det en öppning ner
till ett källarutrymme.
Denna öppning bedöm-

fara för barn. Öppningen
var nämligen så stor att
barn kunde ta sig in i källarutrymmet.
På flera ställen saknades fasadmaterial som exempelvis plåtar. Några av
de befintliga plåtarna var
också lösa. Det anmärktes
också på att fönstersmygar

Inte mycket gjort

I ett brev redogjorde fastighetsägaren för vilka åtgärder som skulle vidtas
när. Detta skulle ske under
2016.
När kommunen gjorde
ett nytt besök i november
i år konstaterade man att
lösa fasadplåtar hade spi-

täckts för med jord. Några
andra förbättringar hade
dock inte gjorts.

Stora risker

fuktskador och i förlängningen en stor risk för att
bärförmåga och stadga
försämras. Beslutet innebär att fastighetsägaren
har sex månader på sig att
vidta åtgärder.
Henrik Timner

Samhällsbyggnadsnämnden har nu tagit beslut
om ett föreläggande med
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nen in en anmälan om att
den aktuella byggnaden
var ovårdad. Vid ett besök i december samma år
konstaterades också att
byggnaden inte hade underhållits på länge och att
den var i behov av upprustning.
I anslutning till en dörr
fanns det en öppning ner
till ett källarutrymme.
Denna öppning bedöm-
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Inte mycket gjort

I ett brev redogjorde fastighetsägaren för vilka åtgärder som skulle vidtas
när. Detta skulle ske under
2016.
När kommunen gjorde
ett nytt besök i november
i år konstaterade man att
lösa fasadplåtar hade spi-

kats fast provisoriskt och
att öppningen ner till källarutrymmet delvis hade
täckts för med jord. Några
andra förbättringar hade
dock inte gjorts.

Stora risker

Samhällsbyggnadsnämnden har nu tagit beslut
om ett föreläggande med
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om fastighetsägaren inte

underhåller byggnaden.
Enligt nämnden finns det
en överhängande risk för
fuktskador och i förlängningen en stor risk för att
bärförmåga och stadga
försämras. Beslutet innebär att fastighetsägaren
har sex månader på sig att
vidta åtgärder.
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Nya medarbetare

EAB har startat ett nytt
säljbolag i Tjecken. Samti-

Montörerna Einar Karlsson och Ove Hallberg ser fram emot när tillbyggnaden är klar.

medarbetare i Smålandsstenar. Vi börjar med rekryteringen under nästa
år, säger Per-Åke Andersson.
– Vi har duktiga och kunniga medarbetare, vilket
gör att vi växer för varje år.
Tillbyggnaden är ett kvitto
på att vi gör saker rätt.
Adam Öhman
adam.ohman@hallmedia.se
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Den närmaste tiden pratar vi
om ett 15-tal nya medarbetare i
Smålandsstenar. Vi börjar med
rekryteringen under nästa år
PER-åkE aNdERssoN, vd

Per-Åke Andersson, vd och delägare av EAB, säger
att företaget är inne i en expansiv period.
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