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Myndighetsnämnden
Protokoll 2015-05-21
§

47

Delegationsbeslut
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Av miljö- och byggenheten meddelade beslut gällande livsmedelsärenden, miljö- och
hälsoskyddsärenden, byggärenden samt trafikärenden.
Av miljö- och byggenheten meddelade beslut om godkännande av förrättning.
Beslutsunderlag
- Delegationsbeslut från myndighetsförvaltningen, daterade från 2015-03-31 till och med 2015-0511.
Myndighetsnämnden beslutar
att anse delegationsbesluten föredragna.
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Sida 3 (18)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2015-05-21
§

48

Delgivningar
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Beslutsunderlag
1. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2015-04-13; Samråd om förläggning av kabel på fastigheterna
Hillafällarn 1:63 och 1:74.
2. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2015-04-15; Remiss angående anmälan om vattenverksamhet
i sjön Hillen.
3. Protokoll kommunfullmäktige 2015-04-20 § 35; Revisionsberättelse och revisionsrapport.
4. Protokoll kommunfullmäktige 2015-04-20 § 47; Resultatfonder.
5. Protokoll kommunfullmäktige 2015-04-20 § 48; Motionssvar på medborgarförslag om raketer
och smällare.
6. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2015-04-30; Samråd om underhållsröjning och
kantträdsavverkning.
7. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2015-04-30; Prövning av strandskyddsdispens för grusväg på
fastigheten Brunseryd 1:8.
8. Vattenmyndigheten Södra Östersjön; Samrådshandling, Förslag på åtgärdsprogram för Södra
Östersjöns vattendistrikt 2015-2021.
9. Vattenmyndigheten Södra Östersjön; Samrådshandling, Förslag på förvaltningsplan för Södra
Östersjöns vattendistrikt 2015-2021.
10. Remissvar på samrådshanlingar gällande åtgärdsprogram och förvaltningsplan.
11. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2015-05-05; Samråd om förläggning av kabel mellan Gigaryd
och Hjälmsdal i Sävsjö kommun.
12. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2015-05-05; Tillstånd till schaktning inom Stora Värmens
vattenskyddsområde.
13. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2015-05-07; Yttrande över handlingar i överklagat ärende
angående tillstånd till täktverksamhet på fastigeten Sjöberg 1:2.
14. Försurning och kalkning i Jönköpings län - Verksamhetsberättelse 2014.
15. Löpande insikt

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2015-05-21
16. Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017 för Sävsjö kommun.
17. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2015-05-11; Avslag på överklagan gällande avgift.
18. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2015-05-13; Beslut gällande överklagan av föreläggande
angående nedskräpning på fastigheten Spånarp 2:2 och Spånarp 2:3.
19. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2015-05-18; Beslut om uppförande av byggnad mm inom
visst avstånd från vägområde.
20. Överklagan av myndighetsnämndens protokoll 2015-03-05 § 19 gällande fastigheten
Skepperstad 4:13.
Myndighetsnämnden beslutar
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2015-05-21
§

49

Rapport angående kommunstyrelsens förvaltningar och samarbeten i Sävsjö
kommun
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

2015000279

Sammanfattning
Inför förestående rekrytering av ny kommunchef till Sävsjö kommun utlyste kommunfullmäktiges
presidium uppdrag att översiktligt belysa kommunstyrelsens förvaltningar och deras
verksamheter, samverkan i övrigt med övriga förvaltningar och bolag, organisationsfrågor samt
frågor i anslutning till kommunchefsrollen. Uppdraget genomfördes av utomstående konsult.
Rapporten är ute på remiss till nämnder och styrelser samt förvaltningschefsgruppen.
Beslutsunderlag
- Rapport kommunstyrelsens förvaltningar och samverkan med mera i Sävsjö kommun,
sammanställd av Ulf Fransson, konsult.
Myndighetsnämnden beslutar
att avge följande yttrande;
- Kommunchefen som högst ansvarig tjänsteman anser myndighetsnämnden ska ha ansvar över
säkerhetsfrågor.
- Sävsjö kommuns högst ansvariga tjänsteman tillika kommunchef ska vara kontaktperson vid
nyetableringar inom näringslivsfrågor.
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2015-05-21
§

50

Anmälan om personuppgiftsombud
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras
personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Begreppet "behandlas" är brett, det
omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera.
Personuppgiftslagen bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU, det så kallade
dataskyddsdirektivet. Övriga EU-länder har alltså liknande skyddslagar vilket underlättar flödet av
information inom unionen.
Företag, myndigheter, föreningar och andra kan utse personuppgiftsombud som självständigt
kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten.
Beslutsunderlag
Myndighetsnämnden beslutar
att utse myndighetsnämndens sekreterare tillika myndighetsförvaltningens administratör
Magdalena Gustafsson som myndighetsnämndens personuppgiftsombud.
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
Personuppgiftslagen § 36
Beslutet skickas till
Magdalena Gustafsson
Bo Dahl

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2015-05-21
§

51

Åtgärder inom trafik Sävsjö tätort
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Trafiksituationen på Västra Parkgatan i Sävsjö, utanför Vallsjöskolan är inte optimal. Personal till
skolan, skolbussar, hämtande och lämnande föräldrar saknar parkeringsmöjligheter.
Tekniska förvaltningens förslag är att enkelrikta trafiken på Västra Parkgatan och bygga
snedställda parkeringar mot skolan för att underlätta trafiken.
Gata/parkenheten uppfattar inte att mängden trafik på gatan skapar några större problem på
kringliggande gator om denna görs enkelriktad. Utredning antas därmed inte vara nödvändig.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse upprättad av Anna Wiksten, Gata/Parkchef, 2015-04-27
Myndighetsnämnden beslutar
att återremittera ärendet för vidare handläggning.
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen, Gata-, Parkenheten.

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2015-05-21
§

52

Ansökan om utdömande av vite
Fastighet

BORGEN 12

Verksamhetsutövare

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

2014000132

Sammanfattning
Bristen som gäller el på fastigheten Borgen 12 i Sävsjö bedöms vara av en sådan art att en
omedelbar åtgärd ska behöva genomföras.
Beslutsunderlag
- Förslag till beslut upprättat av Fiona Vader-Kok 2015-04-21
- Tjänsteskrivelse om efterkontroll upprättad av Fiona Vader-Kok 2015-04-15
- Protokoll myndighetsnämnden 2015-03-05 § 23, Föreläggande med vite ärende 1.
Myndighetsnämnden beslutar
att ta detta förslag till beslut om utdömmande av vite som sitt eget och
att Sävsjö kommun härmed ansöker hos mark- och miljödomstolen om utdömmande av vite enligt
6 § Lag om viten (1985:206) och enligt föreläggande i myndighetsnämndens beslut 2015-03-05 §
23.
Motivering till beslutet
Verksamhetsutövaren har inte genomfört kraven som anges i myndighetsnämndens beslut, inom
föreskriven tid.
Upplysning
Lagrum
Lag om viten (1985:206) § 6
Beslutet skickas till
Mark- och miljödomstolen
Verksamhetsutövaren
Sakägare

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2015-05-21
§

53

Beslut om miljösanktionsavgift
Fastighet

LÖVSHULT 1:23

Sökande

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

2013000503

Sammanfattning
Sökanden har utan att tillstånd getts från myndighetsnämnden, installerat en sluten tank för wc
samt en Raitabox för BDT-vatten på fastigheten Lövshult 1:23.
Vid myndighetsförvaltningens besök den 27 april 2015 var installation av avloppsanläggningen
redan genomförd trots att inget tillstånd utfärdats.
Beslutsunderlag
- Fotografier tagna 2015-04-27
- Kommunicering 2015-04-28
- Fotografier skickade via mail från entreprenör 2015-04-28
- Yttrande frånxx 2015-05-07
Myndighetsnämnden beslutar
att återremittera ärendet för vidare handläggning.
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
Beslutet skickas till

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2015-05-21
§

54

Ansökan om strandskyddsdispens gällande en ersättningsbyggnad
Fastighet

ÄPPLARYD 1:20

Sökande

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

2015000332

Sammanfattning
Sökanden önskar dispens från gällande strandskyddsbestämmelser för att få uppföra ett nytt
fritidshus i ersättning av ett äldre fritidshus på fastigheten. Byggnaden är skadad efter en brand
och måste rivas.
Området omfattas av det dokument om landsbygdsutveckling i strandnära läge som
kommunfullmäktige har antagit.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Karta
- Fotografier tagna 2015-04-21
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalkens kap 7 § 18 c för fritidshuset och
att befintlig tomtplatsavgränsning enligt karta även skall gälla i fortsättningen.
Motivering till beslutet
Befintligt fritidshus på fastigheten bedöms vara uppförd innan strandskyddslagens tillkomst.
Särskilda skäl för strandskyddsdispens för ersättningsbyggnaden är att befintligt enbostadshus
ligger inom hemfridszon.
Dispens ges i enlighet med miljöbalken, 7 kap §§ 18 c punkt 1, 18 d då ersättningsbyggnad
ersätter tidigare byggnad vilket gör att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att
det saknar betydelse för strandskyddets syften. Placeringen är densamma som den tidigare
byggnaden inom befintlig tomt.
Ansökan berör dessutom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge.
Åtgärden kan anses vara av sådant slag att det har en begränsad omfattning vilket gör att
strandskyddets syften fortfarande långsiktigt tillgodoses. Växt- och djurliv bedöms inte påverkas
negativt.
Dispens ges i enlighet med miljöbalken, 7 kap § 18 d, då ansökan berör ett område för
landsbygdsutveckling i strandnära läge.
Upplysning
Beslutet om strandskyddsdispens vinner laga kraft först tre veckor efter att beslutet har kommit
länsstyrelsen tillhanda. Länsstyrelsen har möjlighet att pröva beslutet.
Beslut om dispens upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två (2) år
eller avslutats inom fem (5) år från det datum då beslutet vann laga kraft.
Lagrum
Miljöbalken 7 kap §§ 15, 18 b, 18 c och 18 d
Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Sida 11 (18)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2015-05-21
Beslutet skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2015-05-21
§

55

Uppförande av uterum
Fastighet

GÄSTGIVAREGÅRDEN 1:89

Sökande

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

2015000311

Sammanfattning
Sökanden önskar göra en tillbyggnad i form av ett uterum till sitt enbostadshus. Åtgärden innebär
att uterummet delvis hamnar på prickmark vilket är en avvikelse mot gällande detaljplan.
Berörande sakägare har fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Inga erinringar har inkommit till
myndighetsförvaltningens miljö- och byggenhet.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2015-04-21
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt
att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplanen.
Motivering till beslutet
Tillbyggnad av enbostadshuset innebär en avvikelse från gällande detaljplan.
Myndighetsnämnden menar att bygglov kan beviljas och att åtgärden kan godkännas som en liten
avvikelse mot detaljplan eftersom berörda grannar inte har haft något att erinra, samtigt som att
avvikelsen kan anses vara förenligt med planens syften.
Upplysning
Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från dagen för beslutet om lov.
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte
följs.
Lagrum
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) kap 9 § 2 samt kap 9 § 31 b
Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2015-05-21
§

56

Uppförande av uterum
Fastighet

VRIGSTAD 3:115

Sökande

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

2015000375

Sammanfattning
Sökanden önskar göra en tillbyggnad i form av ett uterum till sitt enbostadshus. Åtgärden innebär
att uterummet delvis hamnar på prickmark vilket är en avvikelse mot gällande detaljplan.
Berörande sakägare har fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Inga erinringar har inkommit till
myndighetsförvaltningens miljö- och byggenhet.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2015-05-12
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt
att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplanen.
Motivering till beslutet
Tillbyggnad av enbostadshuset innebär en avvikelse från gällande detaljplan.
Myndighetsnämnden menar att bygglov kan beviljas och att åtgärden kan godkännas som en liten
avvikelse mot detaljplan eftersom berörda grannar inte har haft något att erinra, samtigt som att
avvikelsen kan anses vara förenligt med planens syften.
Upplysning
Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från dagen för beslutet om lov.
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte
följs.
Lagrum
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) kap 9 § 2 samt kap 9 § 31 b
Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2015-05-21
§

57

Ombyggnation av butik/kallvind till företagshälsovård och gym
Fastighet

KÖPMANNEN 10

Sökande

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

2014000838

Sammanfattning
Sökanden önskar bygglov för att bygga om sin byggnad på fastigheten Köpmannen 10 i tre plan
med verksamhet inriktad på företagshälsovård. Sökanden har tidigare fått ett villkorsbesked
prövat som gällde att göra avsteg från hisskrav. Myndighetsnämnden kom fram till i sin
bedömning att åtgärden ska ska uppfylla kraven för tillgängligheten i Plan- och bygglagen kap 8
§§ 1 och 2 . Vid förra myndighetsnämndens sammanträde återremitterades ärendet för vidare
handläggning på grund av att handikappstoalett i gym saknades samt att brandskyddsbeskrivning
för byggnaden inte var upprättad.
Sökanden har kompletterat sin ansökan med ny plan- och fasadritning samt upprättat en
brandskyddsbeskrivning.
För att klara tillgängligheten till plan 2 och 3 ska trappan utomhus kompletteras med en trapphiss
med platta.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2015-03-25
- Brandskyddsbeskrivning daterad 2015-05-12
- Villkorsbesked
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för ombyggnation av byggnad.
Motivering till beslutet
Enligt PBL kap. 8 § 1 punkt 3 ska en byggnad vara tillgänlig och använbar för personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Eller som det står i PBL kap. 8 § 2, om inte annat följer
av detta kapitel eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 § ska kraven i 1 §
uppfyllas på så sätt att de,
1. vid nybyggnad uppfylls hela byggnaden,
2. vid ombyggnad uppfylls för hela byggnaden eller, om detta inte är rimligt, den
betydande och avgränsade del av byggnaden påtagligt förnyas genom ombyggnaden, och
3. vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad uppfylls i fråga om ändringen.
Upplysning
Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från dagen för beslutet om lov.
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte
följs.
Lagrum

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2015-05-21
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) kap 8 §§ 1, 2, 4,
kap 9 §§ 2, 19 samt 16 kap § 2.
Plan- och byggförordningen (SFS 2013:338) kap 3 § 4.
Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Sida 16 (18)

Myndighetsnämnden
Protokoll 2015-05-21
§

58

Detaljplan för Kvickaliden m.m. i Sävsjö, Sävsjö kommun
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer
Sammanfattning
Området saknar planreglering och utgör en så kallad sammanhållen bebyggelse. Enlig PBL 1 kap
4 § är detta "bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata
eller parkmark".
Eftersom detaljplan saknas är gatumarken oreglerad och som en följd av det är gatustandarden
dålig.
Utan detaljplan finns ingen byggrätt varken för huvudbyggnad eller för komplementbyggnader.
Bygglovspliktiga åtgärder ska - då det saknas detaljplan -vid varje tillfälle föregås av en
planmässig prövning - som ofta innebär att grannar måste höras.
Den här planläggningen ska skapa enhetliga regler som ska underlätta framtida hantering av
bygglov och eventuella andra tillstånd.
Beslutsunderlag
- Planbeskrivning - Granskningshandling
- Detaljplan för Kvickaliden m.m
Myndighetsnämnden beslutar
att inte lämna någon erinran mot föreslagen detaljplan.
Motivering till beslutet
Upplysning
Lagrum
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 5 kap 13 §
Beslutet skickas till
Utvecklingsavdelningen, Samhällsbyggnadsavdelningen

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokoll 2015-05-21
§

59

Uppförande av staket
Fastighet

KRÅKAN 9

Sökande

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Diarienummer

2015000354

Sammanfattning
Sökanden önskar bygglov för att uppföra ett staket på sin fastighet. Staketet som planeras att
byggas är cirka 1,8 meter högt och hamnar i tomtgräns.
Berörd granne har fått möjlighet att yttra sig genom att skriva under ett grannintyg. Grannen vill
inte skriva under intyget men meddelar att byggherren får bygga vilket staket han vill bara han
håller sig på sin sida av tomtgränsen.
Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografierna tagna 2015-05-20
Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för staketet.
Motivering till beslutet
Myndighetsnämnden finner inga hinder att uppföra staketet på den aktuella platsen men vill
säkerställa att byggnationen hamnar på rätt sida av tomtgränsen genom inmätning som utförs av
mätenheten på Vetlanda kommun.
Upplysning
Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från dagen för beslutet om lov.
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte
följs.
Lagrum
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) kap 9 § 4
Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

Sävsjö kommun
576 80 Sävsjö
Tel 0382-152 00
kommun@savsjo.se
www.savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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