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FINSTRÖMS KOMMUN

 

SAMMANTRÄDESKALLELSE

Organ Utfärdat den Sida
TEKNISKA NÄMNDEN Kallelse per post 23.06.2009                2

Sammanträdestid Tisdagen den 30.06.2009, klockan 19.30

Sammanträdesplats Kommungården i Godby
Ärenden:

TN § 45   Konstatera mötets laglighet och beslutförhet
TN § 46   Utse två protokolljusterare.
TN § 47   Uppta till behandling föredragningslistan med eventuella tillägg.
TN § 48   Snöplogning Bergö
TN § 49   Killingholmsvägen
TN § 50   Trafiklösning dagis
TN § 51   Bastö trumman
TN § 52   Ärenden till kännedom
TN § 53  Eventuella övriga ärenden
TN § 54  Sopkärl för turister
TN § 55  Ytbeläggning  av Lövgränd och Smultronvägen
TN § 56  Nästa möte

 Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser den 23.06.2009 

                                             Intygar: Thomas Idman, kommuningenjör
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

TN § 45 Sammanträdet konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutfört med hänsyn till 
antalet närvarande.

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

PROTOKOLLJUSTERARE

TN § 46 Till protokolljusterare utsågs Inger Rosenberg-Mattsson och Leena Laaksonen, protokollet 
justeras direkt efter mötet.  

FÖREDRAGNINGSLISTAN

TN § 47 Upptog till behandling, föredragningslistan med eventuella tillägg.

Beslut: 
Föredragningslistan godkändes med tilläggen § 54-56

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes
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TN § 48 Snöplogning Bergö
Plogdistriktet Bergö sades upp efter säsongen 2008-2009. Distriktet annonserades ut i 
kommunbladet med sista inlämningsdag den 23 juni.  

Förslag till beslut:
Tekniska nämnden beslutar anta det förmånligaste anbudet. 

BESLUT:
Då inga anbud kommit in annonseras entreprenaden ut igen.

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

TN § 49 Killingholmsvägen
I samband med ombyggnaden av vägen beställdes och utfördes extra arbeten.

Förslag till beslut:
Tekniska nämnden beslutar att beställda arbeten betalas. 

BESLUT:    
Tekniska nämnden beslutar avskriva fodringarna

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

TN § 42, 12.05.2009 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 återremitterades 
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.
---------------------------------------
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TN § 50 Trafiklösning dagis  
Ett nytt förslag på lösning där även busstrafiken planerats in föreslås av 
kommuningenjören och skolföreståndaren. Väg till det planerade området väster om 
Knappelstan föreslås gå via Björkvägen, vilket gör att den av områdesarkitekten 
föreslagna infarten via Smultronvägen förkastas. Tomt 2 i kvarter 50 föreslås i stället 
ändras till grönområde där en gc-väg förbinder områdena. 
Till sammanträdet hade Vikingline buss kallats och de omfattade den föreslagna 
placeringen av busshållplatser. Se bilaga

Förslag till beslut:
Tekniska nämnden beslutar att föreslå för kommunstyrelsen enligt ovanstående förslag. 

BESLUT:
Tekniska nämnden omfattar förslaget och håller fortsättningsvis kontakt med 
bussbolagen. 
---------------------------------------

TN § 13, 26.02.2008 Vägtrumma Bastövägen
Ansökan om bidrag för byte av trumman är inlämnat men besked om hur stor 
bidragsdelen blir dröjer då sista dag för bidragsansökan är 15 mars. Arbetet bör göras i 
maj alternativt på hösten.
Förslag till beslut:
Tekniska nämnden beslutar invänta besked om bidragets storlek före arbetet påbörjas.  

BESLUT:
Tekniska nämnden beslutar att trumbytet skjuts upp till 2009.
--------------------------------------------

TN § 13,24.02.2009 Kommunalvägsinvesteringar 2009   
För fördelning av landskapsbidragen för byggandet av kommunalvägar enligt 
landskapets budget för 2009 vill trafikavdelningen ha kommunens beslut om vilka 
vägprojekt som kommunen budgeterat för och avser att verkställa under 2009.
Beslutet bör vara trafikavdelningen tillhanda senast 16 mars 2009.

Utgående från vägsynen som utfördes i oktober 2008 är det V. Svartsmaravägen som i 
första hand behöver åtgärdas samt vägtrumman i Bastö som 2008 sköts fram till 2009. 
Se bilaga 

Förslag till beslut:
Tekniska nämnden beslutar att V. Svartsmaravägens ytbeläggning åtgärdas 2009, samt 
att vägtrumman i Bastö åtgärdas med största möjliga bidrag från trafikavdelningen.  

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes
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BESLUT:
Tekniska nämnden beslutar att V. Svartsmaravägens ytbeläggning åtgärdas 2009. 
Bastötrumman synas av nämnden i sommar.
--------------------------------------

TN § 51 Trafikavdelningen har skickat fotografier på trumman vid lågt vattenstånd så nämnden 
behöver inte se trumman på plats. Bilderna presenteras på mötet.

 
Förslag till beslut:
Tekniska nämnden beslutar att begära bidrag från LR för åtgärdande av trumman, 
arbetet planeras in till våren 2010. 

BESLUT:
Enligt förslag med tillägget att handlingar utförs. 
---------------------------------------

TN § 52 Ärenden till kännedom 

1  Påsa området
2  Kommuningenjörens semester 20.07-16.8
3 V.Svartsmaravägen
4 Omdisponering till vägar från fastigheter
5 Södra längan

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

BESLUT:

Enligt förslag
---------------------------------------

TN § 53 Eventuella övriga ärenden
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TN § 54  Sopkärl för turister
Mise har frånsagt sig ansvaret och tagit bort kärlen för brännbart avfall från 
avfallsstationerna i kommunerna. Mise hänvisar till att det är kommunernas 
angelägenhet.  

Förslag till beslut:
Tekniska nämnden beslutar att ställa ut ett 600 liters kärl i alla stationer och på 
rastplatserna under juli-augusti. 

BESLUT:
Tekniska nämnden beslutar att 140 liters kärl placeras på rastplatserna
---------------------------------------

TN § 55  Ytbeläggning  av Lövgränd och Smultronvägen.

Förslag till beslut:
Tekniska nämnden beslutar att ytbelägga med asfalt trots merkostnaden. 

BESLUT:
Tekniska nämnden beslutar enligt förslag om priset håller.
---------------------------------------

TN§ 56 Nästa möte

Förslag till beslut:
Nästa möte hålls 1 september 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 1 juli 2009

Tekniska nämnden i Finström

Thomas Idman
Kommuningenjör
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