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GODKÄNNANDE AV KALLELSE OCH B ESLUTS FÖRHET
Nn § 44

BESLUT
Nämnden konstaterade att mötet var behörigen sammankallat och
beslutfört.

FASTS TÄ LLA NDE A V DAGO RDNING
Nn § 45

BESLUT
Godkändes enhälligt.

.

VAL AV PRO TOKO LLSJUSTERAR E
Nn § 46

BESLUT
Näringsnämnden beslutade att välja Henrietta Hellström och Beatrice
Nordling till protokolljusterare.
Justeringen sker på kommunkansliet måndagen den 2 maj kl 16.00.
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Kommunkansliet i Eckerö
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NY TUR ISTBRO SCHYR FÖ R EC KERÖ .
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 – 15.0 00 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. Försla get 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.

Nn § 23

FÖRSLA G
Ordf. och viceordförande får fortsatt förtroende att tillsammans med
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Gunnel Nilsson komma fram med slutligt förslag till Eckeröbroschyr.
Kostnader för broschyren kommer att presenteras på mötet.
BE SLUT
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.
Nn § 30

FÖRSLA G
Gunnel Nilsson kommer att närvara på mötet. Vi går tillsammans igenom
hennes förslag till texter och bilder samt korrigerar dem
BESLUT
Genomgick tillsammans med Gunnel Nilsson text och bildmaterial till
Eckeröbroschyren. Nämnden gjorde vissa ändringar i både text och bild
och beslöt efter genomgången att ordf. får i uppdrag att läsa den slutliga
korrekturen samt godkänna materialet för tryckning.

Nn § 36

FÖRSLA G
I samband med företagarträffen på Allhallen framkom önskemål om
ändringar i broschyren. Ändringarna föranleder vissa merkostnader. Ordf.
utreder vad ändringarna kostar och presenterar dessa på mötet.
Nämnden fortsätter diskutera broschyrens slutgiltiga innehåll samt tar beslut
om tryckning.
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BE SLUT
Nämnden beslöt enhälligt efter att ha tagit del av de önskningar som
företagarna som var närvarande på företagarmötet framfört göra vissa
ändringar i broschyren samt att även låta trycka upp den på både svenska,
engelska och finska.
Nämnden antog enhälligt Gunnel Nilsson offert på tryckning och
redigerin g av broschyren . Broschyren skall beställas i 10.000 st svenska,
5.000 st engelska och 5.000 st finska exemplar. Ordf. fick i uppdrag att
ombesörja med Gunnel Nilsson om hon färdigställer broschyren enligt
nämnden önskemål.
Nn § 47

FÖRSLA G
Efter det broschyren är klar och levererad bör nämnden besluta om hur
broschyren skall distribueras .
BE SLUT
Nämnden beslöt enhälligt efter det vi erhållit alla broschyrer så skall de
finnas för avhämtning på kommunkansliet. Information skall ges i
Eckerö-info.
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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 mässda garna.
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
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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 mässda garna. Också information om kommunens bostadsoch 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.
Nn § 31.

FÖRSLA G
Agneta Andersson har tagit fram bilder som förslagsvis kan användas
som ett bildspel på mässa. Även bilder till Roll-upsen kan tas från
dessa bilder. Nämnden ser på bilderna och väljer ut de som skall
användas till Roll-upsen.
BE SLUT
Agneta Andersson och Lisbeth Småroos har båda lämnat ca 200 fina
bilder som passar bå de till bildspel och Roll-ups. Sekr. fick i uppdrag
att sammanställa bilderna till ett bildspel me d ca 50 bilder tills nästa
sammanträde, de bilder som skall användas till Roll-up s utväljs på
nästa möte.
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FÖRSLA G
Sekr. har sammanställt ett bildspel till mässan vilket genomgås på
mötet samt av dessa bilder utväljs två bilder som skall tryckas som
Roll-ups. Pennor med Eckerötryck är beställda och Eckerövimplar
skall beställas och uppvisas på mässan. Nämnden diskuterar
bemanning av monter. Nya Eckeröbroschyren skall också finnas för
visning och utdelning. Nämnden utser person/personer som handhar
det praktiska arrangemangen i samband me d mässan.
BE SLUT
Nämnden tittade på förslag till bildspel vilket enhälligt godkändes
även två av dessa utvaldes till roll-ups som ordf. ombesörjar
beställningen av.
Nämnden konstaterade att pennor med Eckerötryck är beställda,
Eckerövimplar kommer att premiärvisas samt att Eckeröbroschyren
kommer att delas ut på mässa. T V för visning av bildspel och, mattor
att lägga på golvet är ordnat samt bord hämtas från Kommungården
och blommor kommer från Eckerö växthus
Byggnadsinspektören fick i uppdrag att ta fram kartor och material på
kommunens bostadsområde och industriområde som kan visas på
mässdagarna.
Ordf. och viceordf utsågs till ansvariga för mässa samt ordna
bemanningen av montern.
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FÖRSLAG
Mässarrangören har meddelat nämnden att på grund av
det dåliga intresse av mässutställare så har hon beslutat
sig för att ställa in årets mässa.
Nu har det kommit förslag till att ett nytt evenemang
som skall ordnas på Rusells i Kyrkoby kallat Vårfesten .
Vårfesten kommer att hållas den 7 maj 2011.
Näringsnämnden bör ta ställning till om vi skall delta i
Vårfesten och i så fall med vilket program.
BE SLUT
Näringsnämnden beslöt att nämnden skall delta på
vårfesten på Rusells den 7 maj. Vi skall presentera
Eckerövimplar och Eckeröbroschyren samt handha
pennor och lite kartor. Viceordf. bokar upp plats på
vårfesten, bord och stolar hämtas från kommungården,
sekr. ordnar växelkassa.
Ordf. och viceordf. ansvarar för att personal finns på
plats hela dagen.
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ECKERÖVIMPLA R
Nm § 26

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.

Nn § 39

FÖRSLA G
Henrietta Hellström har fått in offert på Eckerövimplar vilka nämnden får
utdelade på mötet. Ärendet har sänts till Kommunstyrelsen för
behandling och anhållan om lov att få använda Eckerö kommuns vapen
på vimpeln. Sekr. har efterhört med Hammarlands kommun som har sålt
vimplar till sina kommuninnevånare redan år 2010 och då fått reda på att
efterfrågan i första hand är på 3 och 4,5 meters vimplar. Nämnden tar
beslut på hur många och långa vimplar som skall införskaffas förutsatt att
Kommunstyrelsen ger sitt medgivande. Försäljningsriset per vimpel
borde också fastställas
BESLUT
Nämnden beslöt enhälligt att beställa 3 meters och 4,5 meters vimplar för
vidare försäljning. Beställningen omfattar 100 st av varje längd och
ombesörjer av viceord.
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FÖRSLA G
Eftersom Vårmässan blivit inställd bör Nämnden ta beslut om hur
försäljningen av Eckerövimpeln skall ske. Vi bör även fastställda priset
på vimpeln.
BE SLUT
Beslöts att vimpel skall säljas på kommunkansliet samt vårfesten.
Information om att vimpel säljs på kommunkansliet skall göras i
Eckerö-info. Nämnden diskuterade även om vimpeln skall säljas på
andra ställen. Förslag fanns om att Nordins i Storby var ett lämpligt
försäljningsställe. Nämnden ansåg att i detta inledande skede bara
sälja vimpeln på kommunkansliet.
Priset på vimpeln kunde inte fastställas då alla kostnader för
tillverkning transport och tull inte var klara. Priset föreslås bli ca 2530 euro per styck.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.

EC KERÖ KOM M UN

SAMM ANTRÄ DESPROTOKOLL

Sida
Organ

NÄ RINGSN ÄMN DEN

Sammanträdesdatum

09
22
42
50

12

09.02.2011
28.02.2011
31.03.2011
27.04.2011

MARKNADSPLA TS EN
Nm § 09

Upptas till behandling skötseln av marknadsplatsen i Storby.
FÖRSLA G
Nämnden besluter att skötseln såsom tidigare år utannonseras i Eckeröinfos 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.
BESL UT
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

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.

EC KERÖ KOM M UN

SAMM ANTRÄ DESPROTOKOLL

Sida
Organ

Sammanträdesdatum

KOMMU NSTY RELSEN
NÄ RINGSN ÄMN DEN

09
22
42
50

13

09.02.2011
28.02.2011
31.03.2011
27.04.2011

.
Nn § 42

FÖRSLA G
Efter ansökningstidens utgång den 20 mars 2011 har inte någon visat
intresse för att driva Eckerömarknaden 2011. Nämnden diskuterar hur
vi nu skall gå vidare för att få någon att sköta marknaden detta år.
BE SLUT
Näringsnämnden konstaterade att ingen visat intresse för att driva
årets marknad.
Nämnden beslöt att på nytt annonsera i Eckerö-info, om inte någon
visar intresse nu så skall vi gå ut med annons i tidningen Åland .
Nämnden ansåg att marknaden inte behöver hållas på onsdagar utan
den kan ordnas förslagvis tisdagskvällar eller annan tidpunkt som den
nya arrendatorn anser lämplig.

Nn § 50

FÖRSLA G.
Vi har konstaterat att ännu har ingen visat intresse för att driva
marknaden detta år. Nämnden bör ta beslut om hur vi skall gå vidare
för att få någon att sköta marknadsplatsen sommaren 2011.
BE SLUT
Fortfarande har ingen visat intresse för att driva marknaden detta år.
Nämndmedlemmarna fick i uppdrag att försöka få tag på någon som
är villig att åta sig föreståndarskapet. Nämnden konstaterade att får vi
ingen som vill driva marknaden så är vi tvungna att detta år hålla
marknadsplatsen stängd.
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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.
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FÖRSLA G
Ordförande informerar om hur ärendet framskrider.
BE SLUT .
Ordf. har varit i kontakt med Strax.online om informationsskärmarna
och fått beskedet att de inte är klara till årets säsong. Nämnden hoppas
att kunna starta med informationsskärmarna inkommande höst.
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EV EN EMANGR EGIS TER ELLER KALENDER PÅ H EMSIDAN
Nn § 52

FÖRSLA G
Näringsnämnden diskuterat om hur vi går vidare med förslaget till en
evenemangskalender. Förslag finns om att försöka få in den på Eckerö
kommun hemsida.
BE SLUT
Nämnden kunde konstatera att kommunkansliet redan startat en
enkelt nyhetssida på Eckerö kommuns hemsida. Nämnden beslöt att
efterhöra om denna nya sida även kan användas som någon form av
evenemangskalender eller allmän information om vad som är på gång
på Eckerö. Information skall ingå i Eckerö-Info om att företagare,
arrangörer, föreningar m.m gratis kan informera om sina evenemang
på hemsidan.
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ÖVRI GA Ä RENDEN
Information om att Ålandsdagarna i Väddö hålls den 5 – 7 augusti i
Elmsta Centrum presenterades.
Näringsnämnden ansågs att Eckerö kommun på något sätt borde delta
och visa upp sig. Nämnden beslöt att efterhöra intresse bland
företagarna på Eckerö om vi gemensamt skall delta. Förfrågan skall
ingå i nästa Eckerö-Info.
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