SAMMANTRÄ DESPROTOKOLL

ECKERÖ KOMM UN
NÄ RINGSN ÄMN DEN

Sammanträdestid

Onsdagen den 15 juni 2011 kl 19.00

Sammanträdesplats

Komm ungår den i Överby

F Ö RE D RA G NI N G S L I ST A

1

Nn § 54

Kallelse och beslutförhet

2

Nn § 55

Fastställande av dagordning

3

Nn § 56

Val av protokolljusterare

4

Nn § 57

Ålandsda garna i Väddö

5

Nn § 58

Vårfesten

10

Nn § 59

Marknadsplatsen

9

Nn § 60

Eckeröbroschyren

10

Nn § 61

Evenemangsregister eller kalender på hemsidan

6

Nn § 62

Övriga ärenden

Eckerö den 8 juni 2011.

Mathias Eriksson
Ordförande
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EC KERÖ KOM M UN

SAMM ANTRÄ DESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

NÄ RINGSNÄM NDEN

15.06.2011

Nr
6

Plats och tid

Kommungården i Överby onsdagen den 15 juni 2011 kl 19.00 – 20.30

Beslutande

Eriksson, Mattias
Hellström Henrietta
Häggblom, Niclas
Nordling, Beatrice
Rosenqvist-Metsik, Berit

frånvarande

Föredragande

Häggblom Håkan

Sekreterare

Öv riga närvarande

Stjärnfelt Mikael

Ksty repr. frånvarande

Paragrafer

54-62

Underskrifter

Näringsnämndens ordförande

sekreterare

Mattias Eriksson
Ecke rö den 22 jun 2011 kl 10.00

Håkan Häggblom

Henrietta Hellström

Berit Rosenqvist- Metsik

Protokollj ustering
Ort och ti d

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

Underskrift

Ordförande
Viceordförande

Kommunkansliet i Överby den 23 juni 2011.

ECKERÖ KOMMUN

SAMMANT RÄDESPROT OKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

NÄRINGSNÄMNDEN

54
55
56

Nr

15.06.2011
15.06.2011
15.06.2011

GODKÄNNANDE AV KALLELS E OCH B ES LUTS FÖRHET
Nn § 54

BE SLUT
.
Konstaterades vara behörigen sammankallat och beslutfört.

FAS TS TÄLLANDE AV DAGO RDNING
Nn § 55

BE SLUT
.
Föredragningslistan godkändes enhälligt.

.

VAL AV PRO TO KO LLSJUSTERARE
Nn § 56

BE SLUT
Näringsnämnden beslutade att välja Henrietta Hellström och
Berit Rosenqvist-Metsik till protokolljusterare.
Justeringen sker på kommunkansliet onsdagen den 22 juni 2011 kl 10.00.
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ECKERÖ KOMMUN

SAMMANT RÄDESPROT OKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

NÄRINGSNÄMNDEN

53
57

Nr

27.04.2011
15.06.2011

ÅLANDSDAGARNA I VÄDDÖ
Nn § 53

Information om att Ålandsdagarna i Väddö hålls den 5 – 7 augusti i
Elmsta Centrum presenterades.
Näringsnämnden ansåg 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.
FÖRSLAG
Förfrågan har gått i Eckerö-info och den finns på hemsidan
”Eckerönytt”. Vi har ännu inte erhållit något intresse från företag på
Eckerö. Nämnden skall om vi tillsammans skall visa upp Eckerö på
Ålandsda garna ta direkt kontakt med turistföretag för att efterhöra
intresse för gemensamt deltagande.
BE SLUT

.

Nämnden beklaga de att intresse från Eckeröföretag är så svagt men
beslöt ändå försöka få kontakt med något eller några intresserade
företag. Ordf. fick i uppdrag att direkt ta kontakt med företag på
Eckerö och försöka få dem att delta i Ålandsda garna i Vä ddö. Vi
kommer också att kontakta Gunnel Nilsson, som vi vet kommer att
delta, om hon kan representera Eckerö kommun på Ålandsda garna.
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ECKERÖ KOMMUN

SAMMANT RÄDESPROT OKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

NÄRINGSNÄMNDEN

48
58

Nr

27.04.2011
15.06.2011

VÅRFES TEN
Nn § 48
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.
Nn § 58

FÖRSLAG
Nämnden disk uterar Vårfesten och går igenom hur vi lyckades
genomföra vår del av arrangemanget.
BE SLUT
Nämnden konstaterade att vårfesten vart lyckad fastän publiken
delvis uteblev. Nämnden beslöt att om Vårfesten återkommer nästa
år skall vi igen delta.
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ECKERÖ KOMMUN

SAMMANT RÄDESPROT OKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

NÄRINGSNÄMNDEN

09
22
42
50
59

Nr

09.02.2011
28.02.2011
31.03.2011
27.04.2011
15.06.2011

MARKNADSPLATS EN
Nm § 09

Upptas till behandling skötseln av marknadsplatsen i Storby.
FÖRSLAG
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.
BE SLUT
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
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ECKERÖ KOMMUN

SAMMANT RÄDESPROT OKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
NÄRINGSNÄMNDEN

09
22
42
50
59

Nr

09.02.2011
28.02.2011
31.03.2011
27.04.2011
15.06.2011

.
Nn § 42

FÖRSLAG
Efter ansökningstidens utgång den 20 mars 2011 har inte någon
visat intresse för att driva Eckerömarknaden 2011. Nämnden
disk uterar 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 tisda gskvällar eller annan tidpunkt
som den nya arrendatorn anser lämplig.

Nn § 50

FÖRSLAG.
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.

Nn § 59

FÖRSLAG
Nämnden disk uterar hur vi nu skall gå vidare med marknaden och
marknadsplatsen.
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ECKERÖ KOMMUN

SAMMANT RÄDESPROT OKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN
NÄRINGSNÄMNDEN

09
22
42
50
59

Nr

09.02.2011
28.02.2011
31.03.2011
27.04.2011
15.06.2011

BE SLUT
Efter kontakter med möjliga intressenter att sköta årets marknad
har vi ännu inte fått kontakt med någon som är villig att sköta
marknaden i år.
Nämnden beslöt enhälligt att själva försöka ordna marknad i
Käringsund vid Bode gan på Storby byalags mark. Marknaden skall
hållas tre onsdagskvällar den 13, 20 och 27 juli mellan kl 18.00 –
21.00. Kontakt skall tas med Storby byalag om lov att få ordna
marknaden, med ÅMHN om tillstånd, samt Bodegan, Viltsafarin
och Jakt och Fiskemuseet om ev. samarbete. Om alla lov erhålles
träffas Ordf., viceordf och Berit för att närmare planera marknaden
samt kontakta försäljare. Kommunkansliet står till hjälp med
annonsering och skyltar.
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ECKERÖ KOMMUN

SAMMANT RÄDESPROT OKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

NÄRINGSNÄMNDEN

Nr

60 15.06.2011

EC KERÖ BROSCHYREN
Nm § 60

Eckeröbroschyren har trycks och finns att hämta på kommunkansli. Den
finns både på svenska, finska och engelska.
Efter information i Eckerö-info och på hemsidan har några turistföretag
varit och hämtat broschyrer, föredragande har även kört ut broschyrer
till Nordins, Käringsun dsbyn, Jakt och Fiskemuseet, Post- och T ullhuset
samt Eckerölinjen i Berghamn.
FÖRSLAG
Nämnden bör diskutera hur vi går vidare med distributionen av
broschyren.
BE SLUT
Nämnden beslöt att broschyren fortsättningsvis skall finns på
kommunkansli för utdelning. Nämndmedlemmar tar med sig broschyrer
för att dela ut till flera turistföretag i Eckerö.
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ECKERÖ KOMMUN

SAMMANT RÄDESPROT OKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

NÄRINGSNÄMNDEN

52
61

Nr

27.04.2011
15.06.2011

EVENEMANGREGIS TER ELLER KALENDER PÅ H EMSIDAN
Nn § 52

FÖRSLAG
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.

Nn § 61

FÖRSLAG
Efter att information om att det finns möjlighet att informera om
evenemang på Eckerö kommuns hemsida ”Eckerönytt” har
intresse från företagare på Eckerö varit väldigt lågt. Nämnden bör
disk utera om hur vi går vidare med ärendet och hur vi får reda på
alla evenemang som sker på Eckerö så att vi kan informera våra
turister och kommuninvånare om detta.
BE SLUT
Näringsnämnden beslöt att fortsättningsvis stå till tjänst med att
informera om evenemang på Eckerö på kommunens hemsida
under Eckerönytt. Ordf. skall ta kontakt med turistföretag på
Eckerö om att de gratis får informera om vad som händer på
Eckerö på hemsidan.
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ECKERÖ KOMMUN

SAMMANT RÄDESPROT OKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

NÄRINGSNÄMNDEN

Nn § 62

62

Nr

15.06.2011

ÖVRI GA ÄRENDEN
BESLUT
Ordförande ville att nämnden skall fundera på om vi skall uppgöra
någon form av marknadsföringsstrategi för Eckerö kommun.
Nämnden ansåg förslaget vara bra och beslöt att tills kommande
möten ta upp marknadsföringsstrategin på föredragningslistan.
Nämnden vill att de förslag vi uppgör skall fastställas av
Kommunfullmäktige.
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