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Sammanträdestid Tisdagen den 01.12.2009, klockan 19.30 

Sammanträdesplats Kommungården i Godby 
Ärenden: 
 
TN § 96   Konstatera mötets laglighet och beslutförhet 
TN § 97   Utse två protokolljusterare. 
TN § 98   Uppta till behandling föredragningslistan med eventuella tillägg. 
TN § 99   Antagande av entreprenör för kv 102 
TN § 100  Markiser Källbo skola 
TN § 101  Budget 2010 
TN § 102  Vägplan för trafiken till daghemmet 
TN § 103  Anhållan från omsorgsförbundet 
TN § 104  Påsa området 
TN § 105  Grusleveranser 2010 
TN § 106   Ärenden till kännedom 
TN § 107   Nästa möte 
  

 

 Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser den 24.11.2009                                
 
 
                                             Intygar: Thomas Idman, kommuningenjör 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Tekniska 
Nämnden 

Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   den 2 december 2009  

     
 

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

TN § 96 Sammanträdet konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutfört med hänsyn till 
antalet närvarande. 

 
Beslut:  
Mötet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört. 
_ _ _ _ _ _ 

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

  
TN § 97 Till protokolljusterare utsågs Sven Löfman och Katarina Norrgård, protokollet justeras 

direkt efter mötet.   
  

 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

TN § 98 Upptog till behandling, föredragningslistan med eventuella tillägg. 
 

Beslut:  
Föredragningslistan godkändes med tillägget § 105 grusleveranser 2010 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Tekniska 
Nämnden 

Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   den 2 december 2009  

     
 

TN § 99 Antagande av entreprenör för kv 102 
 Entreprenaden har annonserats ut i landskapets två dagstidningar den 19.11.2009. 
 
 Förslag till beslut: 
 Tekniska nämnden utser entreprenör utgående från de tre inkomna anbuden. 
 CK-gräv /Bo´s Gräv  18.800 € 
 Karlssons schakt och transport 25.600 € 
 Håkans gräv och Ralfs gräv 12.730 € 
  
 BESLUT: 
 Tekniska nämnden inleder kontraktsförhandlingar med Håkan Gräv och Ralfs Gräv som 

lämnat in det förmånligaste anbudet.  
 
 ------------------------------------------- 
 
 
TN § 100 Markiser Källbo skola 
 Anbud på leverans och installation av markiser har begärts in. 
 
 Förslag till beslut: 
 Tekniska nämnden utser leverantör/installatör utgående från de inkomna anbuden, 

förutsatt att medel finns inom driftsbudgeten. Inga anbud har kommit in 
  
 BESLUT: 
 Kommuningenjören begär in anbud och beslutar om inköp under förutsättning att 

budgeten håller. 
 --------------------------------------------- 
 
 
TN § 101 Budget 2010 
 Tekniska nämnden har ålagts att skära ner budgeten så ramen uppfylls, 5414 €. Förslag i 

bifogad bilaga. 
  
 Förslag till beslut: 
 Tekniska nämnden beslutar godkänna föreslagna nedskärningar enligt bilagan. 
  
 BESLUT: 
 Enligt förslag 
 --------------------------------------------- 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Tekniska 
Nämnden 

Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   den 2 december 2009  

     
 

TN § 94 Vägplan för trafiken till daghemmet 
 Styrelsens förslag till vägförbindelse till dagis, (se bilaga) skiljer sig markant från tekniska nämndens tidigare förslag. 
 
 BESLUT: 
 Tekniska nämnden motsätter sig kraftigt styrelsens förslag där gc-väg ändras till till gata. Trafiken bör ledas in via 

skolan, vid behov anpassas befintlig väg för att förbättra säkerheten.  
 
TN § 102 Områdesarkitekten har kommit in med två nya förslag till trafiklösningar för daghem 

och skola. Se bilagor 
 
 
 Förslag till beslut: 
  Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen enligt förslag 1där bussarna 

parkerar på rad antas. Med nuvarande ekonomi kan det inte förverkligas så tillsvidare 
används befintlig väg in till skolan och personalen till daghemmet kör via Postvägen.   

  
 BESLUT: 
 Enligt förslag 
 ------------------------------------------- 
 
 
TN § 103 Anhållan från omsorgsförbundet 
 Anhållan från omsorgsförbundet att lägga fast dike på batterivägen. Se bilaga 
  
 Förslag till beslut: 
 Tekniska nämnden godkänner anhållan, 300 mm trumma läggs i diket före det fylls. 
 
 BESLUT: 
 Enligt förslag 
 ------------------------------------------- 
 
 
TN § 104 Påsa området 
 Önskemål om att köpa hela området har framförts från en entreprenör i byggbranschen. 
 
 Förslag till beslut: 
 Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att de ser på möjligheten att 

bjuda ut området till försäljning. 
  
 BESLUT: 
 Enligt förslag  
 ------------------------------------------- 
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Nämnden 
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TN § 105 Grusleveranser 2010 
 Anbud har begärts in på grusleveranser för 2010, anbuden skall vara inlämnade senast 

den 2 december. 
 
 Förslag till beslut: 
 Tekniska nämndens ordförande och kommuningenjören utser leverantör enligt det 

förmånligaste inlämnade anbudet. 
  
 BESLUT: 
 Enligt förslag 
 
 
TN § 106 Ärenden till kännedom 

1. Budgeten 1-10.2009 
2. Gc-väg, lantmäteri 
3. Deponin 
4. Plogning Bergö 

  
 Förslag till beslut: 
 Nämnden antecknar sig ärendena till kännedom 
 
 BESLUT: 
 Enligt förslag 
 ------------------------------------------- 
 
 
TN § 107 Nästa möte 
 Nästa möte hålls efter kallelse, preliminärt tisdagen den 19 januari 2010 klockan 19.30. 
  
 BESLUT: 
 Enligt förslag 
 --------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 



 

FINSTRÖMS 
KOMMUN 
 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  Tekniska nämnden  Sammanträdesdatum 1 december 2009 Sida 7 
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på kommungården i Godby  

   den 2 december 2009  

     
 

Rättelseyrkande 
 
Anhållan om rättelse i detta beslut kan framställas genom skriftligt rättelseyrkande. 
 
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. 
Part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter dagen då brevet avsändes. 
 
Rättelseyrkande framställs hos Finströms kommun 
   Tekniska nämnden 
   Byggnadskontoret 
   22410 Godby 
 
Rättelseyrkandet skall vara inlämnat till ovanstående myndighet senast vid utgången av tiden för 
rättelseyrkande kl 15.00. 
 
På eget ansvar kan man sända rättelseyrkan per post eller med bud. Handlingarna för rättelseyrkande bör 
lämnas till posten i så god tid, att de hinner fram under fatalietidens sista dag före utgången av 
ämbetsverkets öppethållningstid. 
 
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________                                     
 
Framställan om rättelseyrkande skall innehålla         
-   rättelseyrkandens namn, yrke, boningskommun och postadress 
-   det beslut i vilken rättelse yrkas 
-   till vilka delar rättelse yrkas och vilka ändringar som påyrkas 
-   motiveringar till yrkandet                
 
Framställan om rättelseyrkande skall egenhändigt undertecknas av den som yrkar på rättelse eller annan 
person som befullmäktigas härtill. Om endast denna person undertecknat den skall också denna persons 
yrke, boningsort och postadress framgå. 
 
Till skriften skall bifogas beslutet i vilket rättelse sökes, i original eller som officiellt bestyrkt kopia. 
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Besvärsanvisning 
  
Besvärsmyndigheter:  
  
Detta beslut har utfärdats efter anslag ovannämnda datum, då det bör anses ha kommit 
vederbörande till kännedom.  
Besvär över lagligheten av tekniska nämndens beslut kan anföras av sakägare hos Ålands 
förvaltningsdomstol. Besvär skall inlämnas senast trettio dagar efter att beslutet delgavs Er under 
adressen  
Ålands förvaltningsdomstol 
Torggatan 16       
22100 Mariehamn 
    
     
Besvärsskriften bör åtföljas av detta beslut samt eventuella annan utredning, till vilken besvärande 
önskar hänvisa. 
       
     
Finström den 2 december 2009 
 
Tekniska nämnden i Finström 
 
       
 
Thomas Idman  
Kommuningenjör 
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