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Sammanträdestid Tisdagen den 27.10.2009, klockan 19.30 

Sammanträdesplats Kommungården i Godby 
Ärenden: 
 
TN § 88   Konstatera mötets laglighet och beslutförhet 
TN § 89   Utse två protokolljusterare. 
TN § 90   Uppta till behandling föredragningslistan med eventuella tillägg. 
TN § 91   V.Svartsmaravägen 
TN § 92   Installation av elintag för generator 
TN § 93   Ärenden till kännedom 
TN § 94   Vägplan för trafiken till daghemmet  
TN § 95   Nästa möte 
  

 

 Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser den 14.10.2009                                
 
 
                                             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 4 november 2009  

     
 

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

TN § 88 Sammanträdet konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutfört med hänsyn till 
antalet närvarande. 

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

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

  
TN § 89 Till protokolljusterare utsågs Jana Ekebom och Bernt Randelin, protokollet justeras 

fredag den 30 oktober.   
  

 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

TN § 90 Upptog till behandling, föredragningslistan med eventuella tillägg. 
 

Beslut:  
Föredragningslistan godkändes med tillägget § 94 Vägplan för trafiken till daghemmet  
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TN § 75. 01.09.2009 V. Svartsmaravägen 
 Det beslutades tidigare om en budgetvariant av grundförbättring av vägen men det visar 

sig att det inte blir bra. Vägen behöver grävas ur och grundförstärkas.   
 
 Förslag till beslut: 
 Tekniska nämnden beslutar att vägen grävs ur och grundförstärks i höst och 

ytbeläggning sker 2010. Entreprenaden bjuds ut så snabbt som möjligt. 
 
 BESLUT: 
 Tekniska nämnden beslutar att begära in anbud på handlingar. 
 ------------------------------------------- 
 
TN§ 83. 29.09.2009 Förslag till beslut: 
 Tekniska nämnden beslutar bjuda ut entreprenaden och beslutar om entreprenör på nästa 

möte.  
 
 BESLUT: 
 Enligt förslag 
 ------------------------------------- 
 
TN § 91 Förslag till beslut: 
 Tekniska nämnden utser entreprenör utgående från de inkomna anbuden, inom utsatt tid 

har tre anbud lämnats in.  
 Firma Jan Widman 22690 € exkl moms 
 Christer Lindqvist  29425 € exkl moms 
  Eklunds Åkeri 38670 € exkl moms  
 
 BESLUT: 
 Tekniska nämnden beslutar inleda kontraktsförhandlingar med firma Jan Widman som 

lämnat in det förmånligaste anbudet.  
 ------------------------------------- 
 
TN § 85.29.09.2009 Installation av elintag för generator 
 Brand och Räddningsväsendet meddela att det fanns möjlighet till bidrag för att 

installera elintag för generatordrift av fastigheter vid längre strömavbrott. Offerter på 
installation av elintag på Rosengård och Brandstationen har begärts in och bidrag på 
upp till 40 % har muntligt beviljats. Kostnad för dessa två fastigheter xxxx € exkl moms 
före bidrag betalats. Fakturorna ska vara Brand och Räddningsväsendet före årsskiftet. 

 
 Förslag till beslut: 
 Tekniska nämnden beslutar att installationerna utförs av offertgivaren. 
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 BESLUT: 
 Ärendet återremiteras 
 ------------------------------------------- 
 
TN § 92 Förslag till beslut: 
 Tekniska nämnden beslutar att installationerna utförs av offertgivaren trots att det inte 

finns några krav från myndigheterna. Kommunen behöver ha en viss beredskap att ta 
hand om kommunens invånare vid en nödsituation. 

 
 BESLUT: 
 Tekniska nämnden beslutar att det inte ska installeras någon utrustning för 

generatordrift i fastigheterna. 
 ------------------------------------------- 
 
TN § 93 Ärenden till kännedom 

1. Renhållningsansvar 
2. Staket på skolan, 12500 € 
3. Plogning på Bergö 

  
 Förslag till beslut: 
 Nämnden antecknar sig ärendena till kännedom 
 
 BESLUT: 
 Enligt förslag 
 ------------------------------------------- 
 
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 § 95 Nästa möte 
 Nästa möte hålls den 24 november klockan 19.30 
  
 BESLUT: 
 Enligt förslag 
 --------------------------------------------- 
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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 4 november 2009 
 
Tekniska nämnden i Finström 
 
       
 
Conny Eklund  
Byggnadsinspektör 
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