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      - §82 
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Sammanträdestid Tisdagen den 1 juni kl. 16.00 
 

  

Sammanträdesplats Kommungården i Godby 
 
Bn §78 Konstatera mötets laglighet och beslutförhet 
Bn §79 Utse två protokolljusterare.  
Bn §80 Uppta till behandling föredragningslistan. 
Bn §81 Uppta till behandling byggnadslovansökan från Bengt Mattsson, Finström. 
Bn §82 Uppta till behandling byggnadslovansökan från Ros-Marie Sandström, Geta. 
Bn §83 Uppta till behandling utlåtande gällande framställningen av byggnadsinspektionen i Vision 2030. 
Bn §84 Nästa möte.  
 
 

                          Enligt uppdrag: Kaj Granholm, byggnadsinspektör 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på byggnadskontoret i Godby  

   den 6 juni 2011  

     
 

 BYGGNADSNÄMNDEN   78-80  
    

 

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Bn §78   
Konstatera mötets laglighet och beslutförhet.  
 
Beslut: Mötet konstaterades lagligt sammankallat och 
beslutfört.  

PROTOKOLLJUSTERARE 

Bn §79 
Utse två protokolljusterare.  
 
Beslut: Margareta Mattsson och Christian Rögård utsågs 
till protokolljusterare. 
 
 
 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Bn §80  Uppta till behandling föredragningslistan. 
  

Beslut: Föredragningslistan godkändes utan tillägg. 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på byggnadskontoret i Godby  

   den 6 juni 2011  

     
 

 
 
 BYGGNADSNÄMNDEN 81-82  

 
 
BYGGNADSLOV 
 
Bn §81  

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Bengt Mattsson för 
tillbyggnad av maskinhall på lägenheterna Vestergård 5:20 och Pellas 
6:16 i Bjärström, Finström. 
 
Förslag till beslut: Byggnadslov beviljas med stöd av §72 i plan- och 
bygglagen för landskapet Åland. Arbetet utförs enligt på Åland gällande 
byggbestämmelsesamling.  
 
Beslut: Ärendet återremitteras för komplettering av situationsplan. 
Ärendet delegeras till byggnadsinspektören. 

 
BYGGNADSLOV 
 
Bn §82  

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Ros-Marie Sandström 
för uppförande av bastu på lägenheten Johannabo 2:84 på Dånö, 
Geta. 

 
Förslag till beslut: Byggnadslov beviljas med stöd av §72 i plan- och 
bygglagen för landskapet Åland. Arbetet utförs enligt på Åland gällande 
byggbestämmelsesamling.  
 
Beslut: Ärendet återremitteras för komplettering av situationsplan. 
Ärendet delegeras till byggnadsinspektören. 

 
 

 
Kst § 47/ 02.03.2011 

 
Förslag: 
Kommunstyrelsen begär utlåtanden från nämnderna angående 
dokumentet som helhet och över de respektive förvaltningsområden 
som behandlas i dokumentet. Vidare besluter kommunstyrelsen att ett 
allmänt informationstillfälle, där arbetsgruppen presenterar dokumentet 
för kommuninvånare och övriga intresserade, anordnas under våren 
2011. Vidare tillfrågar och utser kommunstyrelsen en arbetsgrupp med 
uppgift att i samråd med fastighetsägare, affärsmän och planläggare 
vidareutveckla planerna för Godby centrum. 
 



5 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på byggnadskontoret i Godby  

   den 6 juni 2011  

     
 

 BYGGNADSNÄMNDEN 83-84  
 

 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget och beslöt att tillfråga och utse 
följande personer till arbetsgrupp för vidareutveckling av planer för 
Godby centrum: Dick Lindström, Regina Lindblom (ordförande och 
sammankallare), Inger Rosenberg-Mattsson och Niklas Oriander samt 
beviljade närvaro- och yttranderätt åt Roger Höglund. Arbetsgruppen 
har rätt att kalla sakkunniga till sammanträden.  

 
VISION 2030 
 
Bn §83 

Uppta till behandling utlåtande gällande framställningen av 
byggnadsinspektionen i Vision 2030. 
 
Förslag till beslut: Byggnadsnämnden tar ställning till texten i 
dokumentet Vision 2030 och informerar kommunstyrelsen. 
   
Beslut: Byggnadsnämnden konstaterar att det bör vara en kontinuitet i 
samhällsplaneringen där vikt ska läggas på framtida bostads- och 
företagsetableringar.  

 
 

NÄSTA MÖTE  
 
Bn § 84  Uppta till behandling tidpunkt för nästa möte. 
 

Förslag till beslut: Nästa möte tisdagen den 21 juni kl 18.30 
 
Beslut: Beslut enligt förslag. 

 
 
 
 
Besvärsanvisning  
Protokollet framlagt för påseende 6 juni 2011 
Detta protokoll har anslagits ovannämnda dag, då det anses ha kommit till sakägarnas kännedom. 
Ändring i beslutet kan sökas hos ovannämnda Ålands förvaltningsdomstol medels skriftligt besvär, som 
av besvärande själv eller hans lagligen befullmäktigade ombud skall inlämnas, eller som frankerad 
postförsändelse eller genom bud insändas, till ovannämnda besvärsmyndighet senast före utgången av 
ämbetsverkets öppethållningstid, på den trettionde (30) dagen efter ovannämnda dag, då beslutet 
utfärdats. Till besvärsskriften skall bifogas detta protokollsutdrag och eventuell annan utredning, som 
besväranden önskar hänvisa till. 

 


