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Sammanträdesplats Kommungården i Godby 
Beslutande  

  Lars Rögård, ordförande  
X Sven Löfman, v.ordf 
X Leif Andersson  
   Katarina Norrgård 
XLeena Laaksonen 
X Björn Grüssner  
    Jana Ekebom 
 

 
 Christian Rögård 
 Ulf Johansson 
 Frederik Pastoor 
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 Margareta Mattsson 
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Övriga närvarande  Charlotta Haupt, kommunstyrelsens ledamot. 
 Roger Höglund, kommunstyrelses ordförande  
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 Sven Löfman Thomas Idman 
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Sammanträdestid Tisdagen den 22.06.2010, klockan 19.30 

Sammanträdesplats Kommungården i Godby 
Ärenden: 
 
TN § 48 Konstatera mötets laglighet och beslutförhet 
TN § 49 Utse två protokolljusterare. 
TN § 50 Uppta till behandling föredragningslistan med eventuella tillägg. 
TN § 51 Utse entreprenör för Ämnäsgatan 
TN § 52 Utse entreprenör för byte av trumma på Bastö 
TN § 53 Besvär emot tekniska nämndens beslut 
TN § 54 ÅEA, begäran om ändrad ledningsdraging. 
TN § 55 Avverkningar och parkhuggningar i Godby 
TN § 56 Avgrävning av Örnäsvägen, ÅEA 
TN § 57 Utlåtande Påsaområdet 
TN § 58 Ärenden till kännedom 
TN § 59 Nästa möte 
 
  

 

 Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser den 15.06.2010                               
 
 
                                             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 24 juni 2010  

     
 

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

TN § 48 Sammanträdet konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutfört med hänsyn till 
antalet närvarande. 

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

PROTOKOLLJUSTERARE 

TN § 49 Till protokolljusterare utsågs Jill Fredriksson och Leif Andersson protokollet justeras 
direkt efter mötet.   

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

TN § 50 Upptog till behandling, föredragningslistan med eventuella tillägg. 
 

Beslut:  
Föredragningslistan godkändes  

 -------------------------------------------- 
TN § 51 Utse entreprenör för Ämnäsgatan 
 Entreprenaden har varit utbjuden i landskapets två största tidningar den 2 juni 2010 med 

anbudstid till 21 juni klockan 15. 
   
 Förslag till beslut: 
 Tekniska nämnden utser entreprenör utgående från de inkomna anbuden, inom utsatt tid 

har ett anbud lämnats in.  
 Entreprenören som valdes tar sedan i god tid före arbetet planeras utföras kontakt med 

byggnadskontoret för samordning av arbetet. 
 

 BESLUT: 
 Tekniska nämnden beslutar under förutsättning att LR beviljar bidrag för ombyggnaden 

utse Firma Jan Widman som entreprenör för Ämnäsgatan, anbudet ligger inom  
kostnadsberäkningen. Kommuningenjören inleder kontraktsförhandlingar med 
entreprenören.  

 --------------------------------------------- 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Tekniska 
Nämnden 

Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   den 24 juni 2010  

     
 

TN § 52 Utse entreprenör för byte av trumman på Bastövägen 
 Entreprenaden har varit utbjuden i landskapets två största tidningar den 2 juni 2010 med 

anbudstid till 21 juni klockan 15. 
 
 Förslag till beslut: 
 Tekniska nämnden utser entreprenör utgående från de inkomna anbuden, inom utsatt tid 

har ett anbud lämnats in. 
 Entreprenören som valdes tar sedan i god tid före arbetet planeras utföras kontakt med 

byggnadskontoret för samordning av arbetet. 
  
 BESLUT: 
 Tekniska nämnden beslutar under förutsättning att LR beviljar bidrag för ombyggnaden 

utse Rolf Widman som entreprenör för bytet av trumman på Bastö, anbudet ligger inom  
kostnadsberäkningen. Kommuningenjören inleder kontraktsförhandlingar med 
entreprenören enligt alternativ två i första hand om det är jämförbart med 
anbudshandlingarna.  

 -------------------------------------- 
 
TN § 35.13.04.2010 Bilskada 
 En skrivelse har kommit till tekniska nämnden där en privatperson hävdar att hans bil fått skador då han 

kört i gällande hastighetsbegränsning på en av kommunens vägar. Ersättningsanspråket är på ca 2000 €. 
  
 Skadan är inte anmäld till polis och ingen kan bekräfta att skadan skett på den nämnda platsen. 

Kommunen informerades dagen efter. 
 
 Förslag till beslut: 

Tekniska nämnden avslår anhållan om ersättning då man anser att det är orimligt att skadan skulle kunna 
ske om föraren hållit hastighetsbegränsningen.   
Som trafikant är man skyldig att anpassa körsätt och hastighet till rådande förhållanden. 

 
 BESLUT: 
 Enligt förslag 
 ------------------------------------------- 
TN § 53  Besvär emot tekniska nämndens beslut  
 En rättelseyrkan emot tekniska nämndens beslut har lämnats in. Se bilaga. 
 
 Förslag till beslut: 
 Tekniska nämnden vidhåller tidigare beslut utgående från bilderna och mätningarna av 

guppet som dokumenterades innan man förbättrade vägen. Konstaterar att ett eventuellt 
uppvisande av kvitton inte betyder att man anpassat körsätt och hastighet till rådande 
förhållanden.  

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



 

FINSTRÖMS 
KOMMUN 
 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  Tekniska nämnden  Sammanträdesdatum 22 juni 2010 Sida 5 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Tekniska 
Nämnden 

Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 
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TN § 7 27.01.2009  ÅEA begäran om tillstånd att lägga ner ledningar. 
 ÅEA begär tillstånd att lägga ner ledningar på kommunens mark och i vägområde på Stornäsvägen. Det 

betyder att hög- och lågspänningsledningar som idag går som luftledningar i Godby grävs ner i marken.  
  
 Förslag till beslut: 

Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att man är positiv till ÅEA begäran om marklov 
för nedläggning av ledning i mark enligt bifogade kartor. Byggnadskontoret kontaktas innan arbetena 
påbörjas för att stämma av var vatten- och avloppsledningar är nedgrävda.  
 

 BESLUT: 
 Tekniska nämnden beslutar enligt förslag kompletterat med ett önskemål om att även luftledningen till 

Björkvägen grävs ner. 
 --------------------------------------- 
 
TN § 54 ÅEA, begäran om ändrad ledningsdragning   
 ÅEA begär tillstånd att justera lite på ledningsdragningen enligt kartan. 
  
 Förslag till beslut: 
 Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att godkänna förändringen.  
 
 BESLUT: 
 Enligt förslag 
 --------------------------------------- 
 
TN § 55 Avverkningar och parkhuggningar i Godby   

 Grönområdena i Godby håller på växa fast så det behöver gallras ur i höst, vilket även 
påtalats av en del av fastighetsägarna i områdena.  

 
 Förslag till beslut: 
 Tekniska nämnden beslutar att parkgallringar utförs i Knappelstan, simstranden, vid 

Optinova och på kommunens industritomter i samråd med Ålands skogsägarförbund. 
 
 BESLUT: 
 Enligt förslag 
 --------------------------------------- 
 
TN § 56 ÅEA, avgrävning av Örnäsvägen   

 ÅEA anhåller om tillstånd att gräva av Örnäsvägen för att lägga ner rör för 
högspänningsledningar. Vägen är redan avgrävd på samma ställe vilket gör borrning 
genom vägen orimligt dyr.  
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 Förslag till beslut: 
 Tekniska nämnden beslutar att ÅEA får gräva av Örnäsvägen och lägga ner elledningar. 

Ledningarna läggs så djupt att det inte stör kommande urgrävningar av vägen och 
dikena. 
 ÅEA gör en utspetsning vid avgrävningen fem meter åt båda hållen och ytbelägger 
vägen efter sitt arbete. 
Tekniska nämnden står för 30 % av merkostnaden. 

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

IORDNINGSTÄLLANDE AV MARKOMRÅDE 

Kst § 209/3.6.2009 
Påsaområdet (kvarter 6) i Godby by är planerat för bostads- och radhustomter men 
området är inte ännu iordningsställt för att kunna säljas. Detaljplanen för området är 
även gammal och behöver ses över i förhållande till förslaget till delgeneralplanen. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar be tekniska nämnden inkomma med förslag till hur 
området kan iordningsställs enligt förslaget till delgeneralplanen inklusive 
kostnadskalkyl.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
----------- 

TN § 104/1.12.2009  
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 
----------- 

Kst § 412/16.12.2009 
Konstateras att tekniska nämnden ännu inte inkommit med ett förslag om 
iordningställande av Påsaområdet och att det på området för närvarande finns ett antal 
olika föråldrade detaljplaner. Vidare konstateras att intresse för att köpa bostadstomter 
i området har visats men att kommunstyrelsen inte kan ta ställning till försäljning 
innan helheten är planerad. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen ber områdesarkitektkontoret att uppdatera de befintliga planerna 
och/eller utarbeta en ny detaljplan för hela Påsaområdet. 
Beslut: 
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Kommunstyrelsen godkände förslaget med tillägget att detaljplanen bör omfatta det 
område som tillhör kommunen.  
--------------------  

Kst § 192 
Områdesarkitekten presenterar förslag till detaljplan för området, bilaga E § 192/10 
kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare åtgärder. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att begära utlåtanden över förslagen till detaljplan för 
Påsaområdet av tekniska nämnden, byggnadsnämnden samt Finströms 
kommunaltekniska, särskilt angående vägdragning och byggnadstyp på de planerade 
tomterna. 

 
TN § 57 Förslag till beslut: 
 Tekniska nämnden Föreslår åt kommunstyrelsen byggnadsmässigt enligt alternativ tre 

och trafikmässigt med förändring så att Hjortronvägen ansluter till Sandbolsvägen och 
Bärvägen blir i största mån gång- och cykelbana.  

 I samtliga alternativ måste också dagvattnet som idag rinner igenom området få en bra 
lösning 

 
 BESLUT: 
 Tekniska nämnden besluta föreslå för kommunstyrelsen enligt alternativ två, nämnden 

vill även att man funderar på att ha kontorslokaler och bostäder ovanpå affärstomten. 
 I första hand används Björkvägen i stället för att ansluta till Getavägen.  
 ------------------------------------------- 
 
TN § 58 Ärenden till kännedom 

1. Kommuningenjörens semester 
2. Gc-väg V.Knorringsvägen 
3. Budgetuppföljning 1-4.2010 
4. Deponin 
5. V.Svartsmaravägen ytbelagd med mjog isf asfalt 
6. Källbo skola 
7. Södra längan 

  
 Förslag till beslut: 
 Nämnden antecknar sig ärendena till kännedom 
 
 BESLUT: 
 Enligt förslag 
 ------------------------------------------- 
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TN § 59 Nästa möte 
 Nästa möte hålls tisdagen den 31 augusti 2010 klockan 19.30. 
  
 BESLUT: 
 Enligt förslag 
 --------------------------------------------- 
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ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE 
OCH BESVÄRSANVISNING 

 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträdet   Paragraf 

Tekniska nämnden                                        22 juni 2010                                                             § 48- 59 
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
Vad förbudet grundar sig på 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § 
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
Paragrafer i protokollet: 
48,49,50, 57, 58, 59  
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
Paragrafer i protokollet: 
51,52,54, 55,56 
 
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. 
Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbudet: 

 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse 
 
Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller 
fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna 
 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är 
Tekniska nämnden i Finström 
Skolvägen 2 
22410 Godby 
 
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet 
sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått 
del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller 
delgivningsdagen med i besvärstiden. 
 
Rättelseyrkandets innehåll 
 
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den 
som framställer det. 
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BESVÄRSANVISNING 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av 
rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om 
beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom 
kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom 
kommunalbevär på den grunden att 
1) beslutet tillkommit i felaktig ordning 
2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 
3) beslutet annars strider mot lag. 
Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31 
221 01 Mariehamn 
 
Paragrafer i protokollet: 
 
Besvärstid är 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar 
efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av 
beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. 
 
Besvärsskrift 
I besvärsskriften skall uppges 
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 
 
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om 
endast den som fattat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress 
anges. 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia. 
 
Inlämnande av handlingarna 
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. 
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget 
ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. 
Avgift 
Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) 
uppbärs en rättegångsavgift på 82 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
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