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Justeras Expedierats 

 

§ 23 Remiss: naturreservatet Lufsebäcken i Habo 
kommun 

Diarienummer FK21/32 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden har inget att erinra rörande Länsstyrelsens 

förslag till beslut om bildande av naturreservatet Lufsebäcken i Habo 

kommun. 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808, 

MB) området Lufsebäcken, som det avgränsas på bifogad karta (bilaga 1) 

och med de gränser som slutligen utmärks i fält, som naturreservat. 

Syftet med naturreservatet är att: 

• skydda biologisk mångfald knuten till strömmande vattendrag med 

lämpliga habitat och fria vandringsvägar för öring och andra vattenlevande 

organismer 

• bevara lövskog med ädellövträd och alsumpskog samt bevara och 

nyskapa en ekologiskt funktionell kantzon mot vattendraget, med dess 

biologiska mångfald 

• stärka Natura 2000-området Vättern genom att bidra till gynnsamt 

tillstånd för vätteröring (så kallad typisk art för Vättern) 

• inom ramen för bevarande av naturvärdena ge besökare möjlighet till 

naturupplevelser och ett rikt friluftsliv 

Syftet ska uppnås genom att:  

• vattendraget lämnas till att huvudsakligen formas av naturlig dynamik 

• skogen lämnas mestadels till att formas av intern dynamik. I vissa delar 

görs röjning/avveckling av gran 

_____ 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen i Jönköpings län  
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Justeras Expedierats 

 

§ 24 Ansökan om bidrag till nämndens förfogande - SK 
Habo 

Diarienummer FK21/36 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar bevilja SK Habo 5 000 kronor till 

utbildning av figuranter och testledare. Nämnden vill få en skriftlig 

återkoppling från klubben rörande hur pengarna använts. 

Ärendebeskrivning 

Schäferhundsklubben Habo ansöker om bidrag till utbildning av figuranter. 

Det finns ett stort intresse i klubben för att utbilda sig till figurant för både 

mentalbeskrivning av hund och testledare vid mentalbeskrivning. Klubben 

arrangerar varje år ett flertal mentalbeskrivningar, detta för att få en 

beskrivning av varje enskild hunds egenskaper. Detta är viktigt dels för att 

hundägaren ska känna till sin hunds egenskaper samt för uppfödares 

avelsarbete. Det är också en nödvändighet att hunden har godkänd mental 

status för att tå tävla och för att kunna användas till exempel polishundar. 

För klubben är det en inkomstkälla att anordna mentalbeskrivningar varför 

det är viktigt att utbilda flera testledare och figuranter. SK Habo planerar 

att låta flera medlemmar genomgå utbildningen under hösten, varje 

utbildning kostar cirka 500 kronor. SK Habo ansöker om 5 000 kronor för 

detta. 

Fritids- och kulturnämndens behandling 

På grund av jäv deltar inte Jeanette Nyberg (S) i handläggningen av detta 

ärende. 

_____ 

Beslutet skickas till 

sökande  
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Justeras Expedierats 

 

§ 25 Ansökan om bidrag till förening med verksamhet 
för personer med funktionsnedsättning 

Diarienummer FK21/37 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar utbetala 10 000 kronor i bidrag för 

2021 till RSMH Friends Habo. Nämnden vill få en skriftlig redogörelse för 

hur pengarna har använts innan årets slut. 

Ärendebeskrivning 

Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) Friends Habo ansöker 

om bidrag med 10 000 kronor för kostnader för anordnande av 

sommarutflykter med resor, mat och fika för medlemmarna. 

_____ 

Beslutet skickas till 

sökande  



Fritids- och kulturnämnden 

Dokumenttyp 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 

2021-06-15 
Sida 

5 
 

Justeras Expedierats 

 

§ 26 Begäran om nytt gatunamn Domsand (vid 
parkering Fiskebäcks kapell) 

Diarienummer FK21/38 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden fattar beslut om namnet Präststigen på den nya 

vägen intill parkeringen vid Fiskebäcks kapell. 

Ärendebeskrivning 

Begäran om namn till en ny väg vid den nya parkeringen vid Fiskebäcks 

kapell har inkommit från Tekniska förvaltningen. 

Frågan har varit uppe i Gatunamnskommittén som har lämnat förslag på 

fem olika namn till nämnden. 

Fritids- och kulturnämndens behandling 

Nämnden diskuterade förslagen från gatunamnskommittén och enades 

kring ett av dessa. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Fia Wadman  
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Justeras Expedierats 

 

§ 27 Nytt gatunamn vid f.d. Västgöte Motell 

Diarienummer FK21/35 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden fattar beslut om namnet Vätterängen på den 

nya vägen vid fd Västgöte motell. 

Ärendebeskrivning 

Begäran om namn till en ny väg vid före detta Västgöte motell har 

inkommit från Tekniska förvaltningen. Frågan har varit uppe i 

Gatunamnskommittén som har lämnat ett förslag på namn till nämnden. 

Fritids- och kulturnämndens behandling 

Nämnden diskuterade förslaget från gatunamnskommittén och enades 

kring detta. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Emilia Svenningsson  
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Justeras Expedierats 

 

§ 28 Informationsärenden 

Diarienummer FK21/15 

Ärendebeskrivning 

a) Underrättelse om granskning - Detaljplan för del av Kvill 1:3 m.fl. 

b) Handlingsplan Miljömål 2022 

c) Ekonomisk redovisning 2021-05-31, budgetprognos, förslag budget 

2022 - 2024 

d) Tillgängliggörande av delar av Hökesån 

  

_____ 


