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Sammanträdestid Tisdagen den 12.05.2009, klockan 19.30

Sammanträdesplats Kommungården i Godby
Ärenden:

TN § 30   Konstatera mötets laglighet och beslutförhet
TN § 31   Utse två protokolljusterare.
TN § 32   Uppta till behandling föredragningslistan med eventuella tillägg.
TN § 33   Markområde för deponin   
TN § 34   Antagande av entreprenör, kommungården
TN § 35   Underhållsbidrag av privata vägar
TN § 36   Snöplogning
TN § 37   Utlåtande trafiklösning
TN § 38   Båthamnen
TN § 39  Ärenden till kännedom 
TN § 40  Val av entreprenör för ytbeläggning
TN § 41  Gatusopning i Godby
TN § 42  Utlåtande över trafiklösning
TN § 43  Hemställningsmotion, gatubelysning Pålsböle
TN § 44  Övriga ärenden

 Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser den 05.05.2009 

                                             Intygar: Thomas Idman, kommuningenjör
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

TN § 30 Sammanträdet konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutfört med hänsyn till 
antalet närvarande.

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

PROTOKOLLJUSTERARE

TN § 31 Till protokolljusterare utsågs Ulf Johansson och Leif Andersson, protokollet justeras direkt 
efter mötet.  

FÖREDRAGNINGSLISTAN

TN § 32 Upptog till behandling, föredragningslistan med eventuella tillägg.

Beslut: 
Föredragningslistan godkändes med tillägg § 44 Övriga ärenden
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TN § 33 Markområde för deponin 
Markfrågan för deponin är ännu inte löst.

Förslag till beslut:
Tekniska nämnden beslutar föreslå att kommunstyrelsen köper området som idag 
arrenderas. 

BESLUT:
Enligt förslag

--------------------------------------

TN § 34 Antagande av entreprenör vattentakbyte på kommungården
27 april annonserades entreprenaden i landskapets två dagstidningar, anbuden ska 
vara inlämnade senast den 11 maj.  

Förslag till beslut:
Tekniska nämnden utser entreprenör utgående från de inlämnade anbuden. 

BESLUT:    
Tekniska nämnden beslöt att förhandlingar upptas med Citybygg och takbeläggningen 
blir tegel.

---------------------------------------

TN § 35 Underhållsbidrag för privata vägar 
Annons om bidraget var publicerad i kommunbladet med sista ansökningsdag 
30.4.2009. (ansökningar, se bilaga)

Förslag till beslut:
Tekniska nämnden beslutar att bidragen fördelas enligt tidigare praxis. 

BESLUT:
Enligt förslag

---------------------------------------
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TN § 27.(31.03.09) Snöplogning 
I samband med behandlingen av plogningsavgifterna säsongen 2008-2009 beslöts att det 
inför plogningssäsongen 2009-2010 ska utredas om det är ändamålsenligt att kommunen 
fortsättningsvis tillhandahåller denna service eller om kunderna ska köpa tjänsten direkt 
från företagare.

Tar entreprenörerna själva över administrationen ges fastighetsägarna större möjligheter 
att påverka när det ska plogas då entreprenören fakturerar för tjänsten. Nu krävs det ett 
snödjup på 10-15 cm före plogning sker av privata infarter och det upplevs som mycket 
av en del. Men det är ända möjligheten att hålla ner kostnaderna för tjänsten då 
kostnaden är hög vid varje plogning som utförs. 
Förmodligen skulle flera vara med och dela på kostnaden om de själva hade möjlighet 
att påverka resultatet.   
Kommunen skulle fortsättningsvis anlita entreprenörerna för plogning av 
kommunalvägar och övriga kommunala vägar och planer.

Förslag till beslut:
Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att entreprenörerna tar hand 
om administrationen av snöplogningen från och med säsongen 2009-2010. 
Snöplogningen sköts alltså i privat regi där entreprenören själv prissätter och fakturerar 
för tjänsten. 

BESLUT:
Tekniska nämnden beslutar att bordlägga ärendet.
---------------------------------------

TN § 36 Förslag till beslut:
Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att entreprenörerna tar hand 
om administrationen av snöplogningen från och med säsongen 2009-2010. 
Snöplogningen sköts alltså i privat regi där entreprenören själv prissätter och fakturerar 
för tjänsten. 

BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt att plogningen fortsätter som tidigare.
---------------------------------------
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TN § 16 (24.02.09) Utlåtande trafiklösning  
Kommunstyrelsen begär ett utlåtande över hemställningsmotion från Lars-Åke 
Mattsson gällande en säkrare trafiklösning vid Näfsbyvägens anslutning till 
Godbyvägen. Se bilaga 

Förslag till beslut:
Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen enligt: När Näfsbyvägen 
byggs om förlängs vägen i rak östlig riktning och ansluts till Godbyvägen. Nuvarande 
fyrvägs korsningar med anslutning till Ämnäs och Björsby avskaffas. 
Anslutningarna till Godbyvägen blir säkrare när fyrvägs-korsningarna tas bort.

BESLUT:
Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att vägarna behålls som idag, 
för att bland annat inte försvåra för kollektivtrafiken.
---------------------------------------

Kst § 124 (8.4.2009)
Förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att kommunens
inställning är att vägarna behålls som idag, för att bland annat
inte försvåra för kollektivtrafiken.
Beslut:
Årendet återremitteras till tekniska nämnden för att höra
kollektivtrafikidkare i ärendet

TN § 37 Sundqvists och Williams buss har hörts i ärendet, se bilaga. De föreslår:
- Bygg grupperingsfiler i de befintliga korsningarna
- Den nya föreslagna anslutningen är onödig
- Andersböle korsningen tas bort och för  övrigt är vägen i dåligt skick.

Förslag till beslut:
Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att vägarna behålls som idag, 
för att bland annat inte försvåra för kollektivtrafiken.

 

BESLUT:
Enligt förslag. Leif Andersson anmälde avvikande åsikt.
---------------------------------------
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TN § 38 Båthamnen
Reglerna som fastställdes tidigare i år behöver kompletteras, datum för när hamnen 
öppnar för säsongen saknas. Innan hamnen kan öppnas på våren måste vattnet vara 
påkopplat så brandposterna kan användas.

Förslag till beslut:
Tekniska nämnden beslutar att komplettera regelverket med: Målsättningen är att 
hamnen är öppen för båtägarna senast från 1 maj under förutsättning att man från 
tekniska nämnden gjort bedömningen att brandposterna inte riskerar att frysa. 

BESLUT:
Enligt förslag
---------------------------------------

TN § 39 Ärenden till kännedom 

1  Bergö plogdistrikt uppsagt
2  Kommuningenjörens semester 22.05-14.6
3  V.Svartsmaravägen
4  Kraftnät Åland, ny ledning Bergö- Vestanträsk
5  Avfallshanteringen, arbetsgruppen
6 Budgeten, delrapport
7 Intern tillsyn
8 Nästa möte på kallelse, preliminärt 30 juni 
9 Sopmärken

Förslag till beslut:
Tekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom. 

BESLUT:
Enligt förslag.
---------------------------------------
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TN § 40 Val av entreprenör för ytbeläggningar 2009
En anbudsförfrågan har sänts ut till de två verksamma entreprenörerna.

Förslag till beslut:
Tekniska nämnden beslutar utse entreprenör utgående från de inkommna 
ansökningarna.

BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt utse Ab Rafaels som entreprenör för ytbeläggningarna 2009.
---------------------------------------

TN § 41 Gatusopning i Godby
Nuvarande entreprenör hinner inte med sopningen. 

Förslag till beslut:
Tekniska nämnden beslutar bryta avtalet med nuvarande entreprenör och bjuda ut 
arbetet på nytt.

BESLUT:
Enligt förslag
---------------------------------------

TN § 42 Utlåtande över trafiklösning
Tekniska nämnden har 26.02.2008 givit ett utlåtande över trafiklösningen vid Källbo 
skola och det nya daghemmet. När kommunstyrelsen behandla ärendet återrmitterades 
ärendet till TN för utredning av behovet av vändplanerna samt för att se över en 
förkortning av Postvägen.

Tas en vändplan bort faller hela iden med det tidigare utlåtandet, Postvägen och dess 
förkortning har tidigare behandlats av nämnden. 

Förslag till beslut:
Tekniska nämnden beslutar se över trafiken i området där man också tar med problemet 
med busstrafiken vid Godbycenter/Mattssons. En hemställningsmotion är inlämnad i det 
senare ärendet.
Kommuningenjören och Källbo skolas föreståndare ser över behoven och dess lösning.

BESLUT:
Enligt förslag med tillägget att bussbolagen kallas till nästa möte.
---------------------------------------

TN § 43 Hemställningsmotion, gatubelysning Pålsböle
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En hemställningsmotion har lämnats in där tekniska nämnden fått i uppdrag att utreda 
behovet av belysning mellan Pålsböle skola och Sarlings butik. 

Förslag till beslut:
Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att man väntar med 
utbyggnaden av gatubelysning. Ny teknik finns men ännu inte riktigt utprovad, tekniken 
är dyr i inköp men med LED-belysning håller man ner drifts- och 
underhållskostnaderna. 

BESLUT:
Enligt förslag
---------------------------------------

TN § 44 Övriga ärenden
Påsaområdet diskuterades.
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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 13 maj 2009

Tekniska nämnden i Finström

Thomas Idman
Kommuningenjör
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