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Plats och tid
Beslutande

Kommungården, Överby, måndagen
21.15
Eriksson, Mattias
Hellström Henrietta
Häggblom, Niclas
Nordling, Beatrice
Rosenqvi st-Metsi k, Berit
Christen sen Han s

2
den 28 februari 2011 kl 19.00 –
Ordförande
viceordförande
frånvarande
frånvarande
frånvarande
ersättare

Föredragande

Häggblom Håkan

Öv riga närvarande

Stjärnfelt Mikael
Winquist Peter

Paragrafer

Nn § 14 - 26

Underskrifter

Näringsnämndens ordförande

sekreterare

Mattias Eriksson
Ecke rö den 7 mars 2011

Håkan Häggblom

Henrietta Hellström

Hans Christen sen

Protokollj ustering
Ort och ti d

Protokollet framlagt till
Påseende. Plats och tid
Intygar
Utdra gets riktighet
bestyrks
Ort och ti d

Underskrift

Sekreterare

Kommunkansliet i Överby tisdagen den 8 mars 2011

NÄ RINGSN ÄMN DEN

14
15
16

3

28.02.2011
28.02.2011
28.02.2011

GO DKÄNNAND E AV KALLELSE OC H BESLU TSFÖRH ET
Nn § 14

BESLUT
Nämnden beslöt enhälligt godkänna kallelsen samt konstaterade mötet
behörigen sammankallat.

FAS TS TÄ LLA ND E A V DAGO RDNING
Nn § 15

BESLUT
Beslöts enhälligt godkänna dagordningen med ett extra ärende.
Eckerövimplar

.

VAL AV PRO TO KO LLSJUSTERAR E
Nn § 16

Protokolljusterarnas
signatur

BESLUT
Näringsnämnden beslutade att välja Henrietta Hellström och Hans Christensen
till protokolljusterare
Justeringen sker på kommunkansliet. Måndagen den 7 mars kl 17.00

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrke s

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Ecke rö den __/__200_

Ordf.
Sekr.

NÄRINGSNÄMND EN

17 28.02.2011

4

P WINQ UIST MAR KNADS FÖRINGSSAMARBETE MED EC KERÖ LINJ EN
Nn § 17

Peter Winquist kommer att närvara vid mötet och informera om
marknadsföringssamarbete med Eckerölinjen.
BESLUT
Peter Winquist deltog i mötet och presenterade framtidsplaner för Eckerö
Post- och Tullhus. Planerna ingick att Post- och T ullhusets skötsel och drift
skall övertagas av en stiftelse där bl.a Eckerö kommun borde ingå.
Näringsnämnden antecknade informationen till kännedom.
Peter Winquist hade också ett förslag till marknadssamarbete med
Eckerölinjen vari ingår uppsättande av digital informationsskylt på
informationsplatsen på Storby åkrarna. På informationsskylten som bekostas
av Eckerölinjen skall företagare få köpa sig reklamplats. I reklamen skall i
första hand informeras om vad som är på gång och därmed få turister som
idag kör rakt igenom Eckerö att stanna till och upptäcka vår fina kommun.
Förslagvis skall de praktiska handhavande av infoskylten handhavs av ett nytt
T uristinfo som placeras i Eckerö Post- och T ullhus.
Näringsnämnden ansåg att förslaget var mycket intressant och avvaktar med
intresse fortsättningen av ärendet.

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrke s

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Ecke rö den __/__200_

Ordf.
Sekr.

NÄRINGSNÄMND EN
09.02.2011

12
18

5

28.02.2011

NÄRINGSNÄMND EN INS TRUKTIO N
Nm § 12

BE SLUT
Näringsnämnden beslöt enhälligt efterhöra med Kommunfullmäktige om
beslutet från budgetbehandlingen hösten 2009 vari en stor del av
Näringsnämndens instruktion ströks fortfarande gäller. Viceordförande
skall på inkommande Kommunfullmäktigemöte försöka ta upp ärendet
som extra punkt på föredragningslistan

Nm § 18

FÖRSLA G
Näringsnämndens instruktion delas ut på mötet samt Kommunfullmäktiges
beslut i samband me d behandlingen av budgeten för år 2010. Nämnden kan
efter inofficiellt utlåtande av kommunfullmäktige samt genom att läsa
beslutet konstatera att den fastställda instruktionen gäller.
BE SLUT
Nämnden konstaterade att den fastställda instruktionen gäller och kommer
fortsättningsvis att arbete utifrån denna.

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrke s

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Ecke rö den __/__200_

Ordf.
Sekr.

NÄ RINGSN ÄMN DEN

06
19

6

09.02.2011
28.02.2011

EC KERÖ MÄSSAN
Nn § 06

Näringsnämnden diskuterar om kommunen skall deltaga i vårens mässa i
Eckeröhallen. Nämnden borde, om vi skall deltaga, ta beslut om hur vi skall
presentera kommunen på mässan.
FÖRSLA G
Föredragande föreslår att om kommunen skall medverka i mässan borde en
ansvarig person utses som får i uppdrag att iordningställa montern samt ser till att
personal finns på plats under mässdagarna.
BESLUT
Nämnden beslöt enhälligt att deltaga i Årets mässa i Eckeröhallen. Nämnden
bokade direkt en plats med Gunnel Nilsson. Mera information om vad som skall
presenteras på mässan skall framtas tills nästa möte.

Nn § 19

Nämnden planerar mässans monter och bemanning samt om vi skall inbjuda
andra nämnden i kommunen till ett samarbet
BESLUT .
Nämnden beslöt att utse ordf. och viceordf. till en arbetsgrupp som får handha
det praktiska ordnande av mässan. Nämnden diskuterade även vilka som skall
bemanna mässmontern under de två dagarna. Ordf. fick i uppdrag att ordna två
Rollups till mässan, sekr. skall efterhöra om det finns bilder som kan sättas på
ett bildspel som snurrar på en T V under mässdagarna. Också information om
kommunens bostads- och industriområde skall presenteras på mässan. Nya
Eckeröbroschyren samt reklampennor skall finnas till mässda garna. Agneta
Andersson skall tillfrågas om hon kan ta fram bildförslag till Roll-upsen.

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrke s

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Ecke rö den __/__200_

Ordf.
Sekr.

NÄRINGSNÄMND EN

20

28.02.2011

7

TILLÄGGSBUDGET FÖR NÄMND EN
Nm § 20

FÖRSLA G
Näringsnämnden går tillsammans genom kostnader som icke finns
budgeterade och sammanställer dem för att i ett senare skede anhålla om
tilläggsme del.
I tilläggsbudgeten skall framgå kostnader för mässan, Rolls-up,
infoskärmar, bokprojekt, marknadsplatsen m.m.
BE SLUT
Nämnden beslöt att avvakta med uppgörande av tilläggsbudget till mera
information om kostnaderna finns.

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrke s

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Ecke rö den __/__200_

Ordf.
Sekr.

NÄ RINGSN ÄMNDEN

08
21

8

09.02.2011
28.02.2011

MÖ TE MED FÖ RETAGAR E
Nm § 08

Ordförande önskar ett allmänt möte med alla Eckeröföretagare för att bl.a
disk utera gemensamma framtida satsningar för Eckerö bästa. I dessa
förutsättningslösa diskussioner kan bl.a evenemangskalender, Eckerö marknad,
turistbroschyr och Företagarbroschyr behandlas.
FÖRSLA G
Nämnden besluter om tid och plats för mötet samt hur kallelsen till mötet skall
utformas.
BESLUT

Nämnden beslöt att mötet diskuteras närmare på nästa möte. Ordf. fick i
uppdrag att informera i nästa Eckerö-info om mötet.
Nn § 21

Ordförande förslag till skrivelse i Eckerö-info bilägge s kallelsen samt
disk uteras på mötet.
BESLUT
Nämnden beslöt att mötet skall hållas på Eckeröhallen den 23 mars kl 19.00.
Annons insätts i Eckeröinfo. P Winquist deltar i mötet och informera om Post
och T ullhuset samt info-skylten. Ordf. bjuder via e-post in de större
företagarna på Eckerö.

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrke s

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Ecke rö den __/__200_

Ordf.
Sekr.

NÄ RINGSN ÄMNDEN

09
22

9

09.02.2011
28.02.2011

MARKNADSPLA TS EN
Nm § 09

Upptas till behandling skötseln av marknadsplatsen i Storby.
FÖRSLA G
Nämnden besluter att skötseln såsom tidigare år utannonseras i Eckerö-infos
marsnummer. Nämnden besluter även om någon upprustning av
marknadsplatsen skall göras detta år. Ett par nämndmedlemmar borde utses som
handhar det praktiska detaljerna kring skötsel av marknadsplatsen samt synar
bodarnas och platsen skick.

BESLUT
Nämnden beslöt enhälligt att efterhöra med Anna Wreth om hon fortsättningsvis
vill sköta om marknadsplatsen även inkommande sommar. Avtalet som är
skrivet med Anna Wreth och Kombo Ab gäller tillsvidare och uppsägningstiden
är 3 månader.

Nn § 22

Anna Wreth har inkommit med skrivelse där hon säger upp arrendeavtalet.
Hon lämnar även över information om vad som behöver åtgärdas på
marknadsplatsen samt en mapp med information om marknaden.
Ordf. har försökt få tag i den andra arrendetagaren Kombo Åland Ab men inte
lyckas.
FÖRSLA G
Näringsnämnden besluter om att införa annons i Eckerö-info om att personer,
föreningar eller företag som är intresserade av att driva Eckerö marknad år
2011 skall komma in med sin intresseanmälan före den 20 mars 2011.

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrke s

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Ecke rö den __/__200_

Ordf.
Sekr.

NÄ RINGSN ÄMNDEN

Nn § 22

09
22

10

09.02.2011
28.02.2011

BESLUT
Nämnden beslöt enhälligt att sekr. får i uppdrag att uppgöra annons som
insättes i Eckerö-info nu i början mars.
Annonsen skall även sänds ut direkt till föreningar som kan anses ha intresse
av att driva marknaden detta är.

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrke s

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Ecke rö den __/__200_

Ordf.
Sekr.

NÄ RINGSN ÄMN DEN

04
23

11

09.02.2011
28.02.2011

NY TUR ISTBRO SCHYR FÖ R ECKERÖ.
Nn § 04

Kommunfullmäktige har beviljat anslag i 2011 års budget för uppgörande av
ny Eckeröbroschyr. Föredragande har varit i kontakt med Gunnel Nilsson för
uppgörande av broschyren. Gunnel Nilsson kommer att närvara vid mötet för
att presentera ett första förslag till broschyr samt för att få mera information
från nämnden om broschyrens innehåll. Nämnden noterade i budgetmötet att
broschyrens skall vara enkel och lättläst med mycket bilder. Upplagan är
10.000 – 15.000 st och bara på ett språk, svenska. Målet är att ha en tidlös
broschyr som kan användas flera år.

FÖRSLA G
Nämnden besluter ge Gunnel Nilsson i uppdrag att utforma broschyren i
samråd med företrädare för nämnden samt begära in offerter på tryckning.

BESLUT
Gunnel Nilsson presenterade ett första förslag till ny Eckeröbroschyr.
Nämnden genomgick förslaget och gjorde några mindre ändringar i text och
bild. Förslaget till broschyr godkändes och Gunnel Nilsson fick i uppdrag att
sammanställa ändringarna och via mail sända det nya förslaget för
genomläsning och godkännande. Ordf. och viceordf fick i uppdrag att hålla
kontakt med Gunnel Nilsson och framlägga ett slutligt förslag till nästa möte.

.

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrke s

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Ecke rö den __/__200_

Ordf.
Sekr.

NÄ RINGSN ÄMN DEN

Nn § 23

04
23

12

09.02.2011
28.02.2011

FÖRSLA G

Ordf. och viceordförande får fortsatt förtroende att tillsammans med Gunnel
Nilsson komma fram med slutligt förslag till Eckeröbroschyr. Kostnader för
broschyren kommer att presenteras på mötet.
BESLUT
Nämnden beslöt att kalla Gunnel Nilsson till nästa möte för att gå igenom text
och bildmaterial som skall ingå i Eckeröbroschyren. Nämndmedlemmarna fick
i uppdrag att läsa igenom och komma med förslag till ändringar inför nästa
mötet.
Förslagvis hålls mötet den 9 mars 2011 kl 19.00 på kommungården.

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrke s

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Ecke rö den __/__200_

Ordf.
Sekr.

13
NÄ RINGSN ÄMNDEN

07
24

09.02.2011
28.02.2011

FÖ R ETAGARBROSCHYR
Nm § 07

Förslag finns om att nämnden borde uppgöra någon form av företagarbroschyr. I
broschyrens, som i första hand skall presentera kommunen för inflyttare och nya
företagare, skall det finnas information om bl.a industriområden,
bostadsområden, kommunens sociala service (dagvård och åldringsvård) skola.
VA-teknik, buss- och färjförbindelser och föreningsliv.
FÖRSLA G
Nämnden disk uterar förslaget och föreslås ta upp det i budget för 2012 då medel
i årets budget saknas.
BESLUT
Nämnden beslöt avvakta med ärendet tills nästa möte.

Nn § 24

FÖRSLA G
Näringsnämnden fortsätter diskutera företagarbroschyren

BESLUT
Beslöt att avvakta med företagarbroschyren för att efterhöra intresse på det
kommande företagarmöte den 23 mars 2011.

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrke s

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Ecke rö den __/__200_

Ordf.
Sekr.

NÄ RINGSN ÄMNDEN

10
25

14

09.02.2011
28.02.2011

IN FORMA TIO NSSKÄRMAR
Nm § 10

Ordförande har diskuterat med Strax-online om uppsättande av dataskärmar i
Eckerölinjens terminaler i Berghamn och Grisslehamn där bl.a information om
Eckerö skall finnas. Ordförande lämnar närmare information på mötet.
FÖRSLA G
Nämnden disk uterar förslaget.
BESLUT

Ordf. meddelade att Strax-online finner förslaget intressant men de skall
återkomma med kostnadsförslag. Nämnden beslöt även efterhöra med
Eckerölinjen om de är villiga till samarbete i ärendet.
Nn § 25

FÖRSLA G
Infoskärmarna i terminalerna har fått ok från Eckerölinjen. Kostnaderna är inte
klara ännu. Ordf. får i uppdrag att fortsätta förhandla med strax-online om
priset.

BE SLUT
Beslöt fortsättningsvis avvakta med beslut i ärende då något pris ännu inte
inkommit.

Protokolljusterarnas
signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrke s

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Ecke rö den __/__200_

Ordf.
Sekr.

NÄ RINGSN ÄMNDEN

Ö VRIGA ÄREND EN
Nm § 26

Protokolljusterarnas
signatur

07
26

15

09.02.2011
28.02.2011

ECKERÖVIMP LAR

BESLUT
Ann Österman har inkommit med ett förslag om att Eckerö kommun skall
inköpa Eckerövimplar. Henrietta Hellström fick i uppdrag att begära in offert
på 50 st 4,5 m vimplar och 100 st 6 m vimplar. Ärendet upptas på nytt när
offerten har inkommit och då lämnas över till Kommunstyrelsen för beslut.

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets ri ktighet bestyrke s

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Ecke rö den __/__200_

Ordf.
Sekr.

