FINSTRÖMS KOMMUN
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Organ

Sammanträdesdatum

Nr

TEKNISKA NÄMNDEN

7.6.2011

4/11

Sammanträdestid

Tisdagen den 7.6. 2011, klockan 19.30 – 21.30

Sammanträdesplats
Beslutande

Kommungården i Godby
x Lars Rögård, ordförande
x Sven Löfman, v.ordf
x Leif Andersson
x Katarina Norrgård
Leena Laaksonen
x Björn Grüssner
x Jana Ekebom

Föredragande

Christian Rögård
Ulf Johansson
Frederik Pastoor
Inger Rosenberg-Mattsson
Margareta Mattsson
Tommy Andersson
Jill Fredrickson

x Fredrik Molinder, kommuningenjör

Övriga närvarande

Paragrafer

§§ 45-54

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

Lars Rögård

Fredrik Molinder

Protokolljustering

Godby den 7.6.2011

Jana Ekebom
Protokollet framlagt till påseende Kommungården 7.6.2011

Intygar
Utdragets riktighet bestyrkes

Underskrift

Fredrik Molinder
Sekreterare

Leif Andersson

FINSTRÖMS KOMMUN

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ
TEKNISKA NÄMNDEN

Utfärdat den
Kallelse per post 31.5.2011

Sammanträdestid

Tisdagen den 7.6.2011, klockan 19.30-21.30

Sammanträdesplats
Ärenden:

Kommungården i Godby

TN § 45 Konstatera mötets laglighet och beslutförhet
TN § 46 Utse två protokolljusterare
TN § 47 Uppta till behandling föredragningslistan med eventuella tillägg
TN § 48 Budgetuppföljning
TN § 49 Anhållan om att hyra gamla dagiset
TN § 50 Ny infart till hamnen vid Färjsundet
TN § 51 Kommunalteknik och kostnadskalkyl
TN § 52 Ärenden till kännedom
TN § 53 Ansökan om ersättning, Jim Larsson
TN § 54 Nästa möte

Denna sammanträdeskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser den 31.5.2011
Intygar: Fredrik Molinder, kommuningenjör
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
TN § 45
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet
med hänsyn till antalet närvarande.
Beslut:
Tekniska nämnden konstaterade sig lagligen sammankallad och beslutför.

PROTOKOLLJUSTERARE
TN § 46
Utse två protokolljusterare att justera dagens protokoll.

Beslut:
Tekniska nämnden utsåg Jana Ekebom och Leif Andersson till att justera dagens
protokoll.

FÖREDRAGNINGSLISTAN
TN § 47
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande
natur.
Beslut:
Tekniska nämnden godkände föredragningslistan med följande tillägg:
§ 53 Ansökan om ersättning, Jim Larsson
Protokolljusterarnas signatur
Tekniska
Nämnden

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

på kommungården i Godby
Den 7 juni 2011

Utdragets riktighet bestyrkes
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BUDGETUPPFÖLJNING
TN § 48
Föredragande redogör för utfallet per 30 april 2011. Bilaga A § 48/11 TN
Förslag:
Tekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom.
Beslut:
Tekniska nämnden antecknade sig ärendet till kännedom.

ANHÅLLAN OM ATT HYRA GAMLA DAGISET
Kst § 125/11.5.2011
Tor Kudinoff söker verksamhetsutrymmen och anhåller hos kommunstyrelsen om
att få hyra gamla dagiset i Godby, exklusive köket, för en minst 5 års tid, bilaga A
§ 125/11 kst.
Konstateras att för närvarande är ungdomsgården och två musikorkestrar
verksamma i gamla dagiset samt att köket är uthyrt.
Förslag:
Kommunstyrelsen ställer sig huvudsakligen positiv till uthyrning av gamla dagiset.
Kommunstyrelsen ger kultur& fritidsnämnden i uppgift att utreda möjlig
omplacering av ungdomsgårdens och orkestrarnas verksamheter i kommunens
övriga fastigheter. Vidare ges tekniska nämnden i uppdrag att tillsammans med
Tor Kudinoff vidare utreda möjligheterna för uthyrning av gamla dagiset.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
--------------------------
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Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

på kommungården i Godby
Den 7 juni 2011
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TN § 49
Tor Kudinoff är intresserad att hyra hela gamla dagiset utom köket under minst
fem år.
Bilaga B § 49/11 TN

Förslag:
Tor Kudinoff kan hyra dagiset under förutsättningen att Kultur- och fritidsnämnden
kan ordna omplacering av ungdomsgårdens och orkestrarnas verksamheter.
Beslut:
Ärendet återremitterades för vidare utredning.

NY INFART TILL HAMNEN VID FÄRJSUNDET
TN § 90/16.12.20011
Brandmyndigheterna har konstaterat att det i dagsläget endast finns en infart till
hamnen och oljedepån. Ifall en större brand uppstår vid depån har inte brandkåren
möjlighet att komma in via den befintliga infarten och utföra släckningsarbeten.
Förslag till beslut:
Med tanke på säkerhetsrisken är anläggandet av en ny infart till området
motiverat. Tekniska nämnden begär offert av entreprenörer.
Beslut:
Tekniska nämnden besluter att anlägga infarten. Byggnadskontoret undersöker
ägorättsförhållanden.
------------------------TN § 50
Byggnadskontoret har undersökt ägorättsförhållandena och kan konstatera att
vägen som den nya infarten skulle ansluta ifrån ligger på Karl-Gustav
Falkenberghs fastighet Falkenberg Rnr 3:61. Kommunen har byggt om, förstärkt
och ytbelagt den gamla vägen. Någon vägförättning och inlösen av marken har
aldrig utförts. Fastighetsägaren vill att den nya infarten endast skall användas av
brandmyndigheterna. Brandmyndigheterna ser helst att den nya infarten skall
ersätta den gamla. Bilaga C § 50/11 TN
Protokolljusterarnas signatur
Tekniska
Nämnden

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

på kommungården i Godby
Den 7 juni 2011

Utdragets riktighet bestyrkes
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Förslag:
Tekniska nämnden tar ställning till ärendet.
Beslut:
Ärendet återremitterades för vidare utredning.

KOMMUNALTEKNIK OCH KOSTNADSKALKYL
Kst § 106/ 27.04.2011
För att förverkliga detaljplanen för Norrhägnan bör bl.a. vägar och kommunalteknik
till området ombesörjas.
Förslag:
Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att i samråd med Finströms
kommunaltekniska Ab uppgöra en plan inklusive kostnadskalkyl för förverkligande
av detaljplanen.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget med tillägget att kostnadskalkylen bör vara
kommunstyrelsen till handa senast 31.8.2011.
-------------------------Bn §70/27.5.2011
Uppta till behandling uppdrag av Finströms kommunstyrelse att ta fram plan och
kostnadskalkyl för bostadsområdet Norrhägnan i Godby i samråd med Finströms
kommunaltekniska.
Byggnadsinspektören har varit i kontakt med Firma Dan Engblom för att få en
riktgivande prisuppskattning för förverkligandet av området. Baserat på
detaljplanens omfattning och terrängens beskaffenhet kommer kostnaderna att bli
mellan 600 000 – 900 000€. Kostnaderna påverkas till stor del av hur omfattande
sprängningsarbeten blir. I prisuppskattningen ingår kommunalteknik, vägarbeten
med ytbeläggning samt el och belysning.
En exaktare kostnadskalkyl kan endast fås ifall projektet planeras av en konsult
verksam inom området.
Protokolljusterarnas signatur
Tekniska
Nämnden

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

på kommungården i Godby
Den 7 juni 2011

Utdragets riktighet bestyrkes
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Förslag till beslut:
Byggnadsnämnden informerar kommunstyrelsen, tekniska nämnden och
kommunaltekniska om kostnadsbilden. Byggnadsnämnden ber att
kommunstyrelsen för över ärendet till tekniska nämnden för vidare behandling.
Beslut:
Beslut enligt förslag. Byggnadsnämnden motser en snabb behandling av ärendet.
TN § 51
Kommunstyrelsen kommer att föra över ärendet från Byggnadsnämnden till
Tekniska nämnden. Kostnadskalkylen bör vara Kommunstyrelsen tillhanda senast
den 31.8.2011. Bilaga D § 51/11 TN
-------------------------Förslag:
Tekniska nämnden begär in anbud på projektering av kommunens område enligt
detaljplanen.
Beslut:
Tekniska nämnden omfattade förslaget med tillägget att Sven och Angela Sjöberg
kontaktas för att efterhöra om de vill delta i projekteringen.

ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
TN § 52
Enskild föredragning. Bilaga E § 52/11 TN
Förslag:
Tekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom.
Beslut:
Tekniska nämnden antecknade sig ärendet till kännedom.

Protokolljusterarnas signatur
Tekniska
Nämnden

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

på kommungården i Godby
Den 7 juni 2011

Utdragets riktighet bestyrkes
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ANHÅLLAN OM ERSÄTTNING, JIM LARSSON
TN § 53
Jim Larsson ansöker om ersättning för skador som uppstått på sin bil när han kört
i en grop på Mangelbovägen den 23 April 2011. En förstärkning som var gjord på
fronten till bilen hade en bult som stack ut och denne har slagit hål i oljetråget.
Gropen i vägen var fem cm djup.
Bilaga F § 53/11 TN
Förslag:
Tekniska nämnden ersätter inte skadorna på Jim Larssons bil då förstärkningen
på fronten är det som slagit hål i oljetråget.
Beslut:
Tekniska nämnden omfattade förslaget.

NÄSTA MÖTE
TN § 54
Förslag:
Nästa sammanträde hålls efter kallelse
Beslut:
Tekniska nämnden omfattade förslaget.

Protokolljusterarnas signatur
Tekniska
Nämnden

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

på kommungården i Godby
Den 7 juni 2011

Utdragets riktighet bestyrkes
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ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
OCH BESVÄRSANVISNING
Kommunens myndighet

Datum för sammanträdet

Paragraf

Tekniska nämnden

7 juni 2011

§ 45-54

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
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet:
45-47
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.
Protokolljusterarnas signatur
Tekniska
Nämnden

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

på kommungården i Godby
Den 7 juni 2011

Utdragets riktighet bestyrkes

FINSTRÖMS
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 7.6.2011

Sida 10

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.
Protokolljusterarnas signatur
Tekniska
Nämnden

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

på kommungården i Godby
Den 7 juni 2011

Utdragets riktighet bestyrkes

