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Ecke rö den 7 oktober 2011
Mathias Eriksson
Ordförande.
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EC KERÖ KOM M UN

SAMM ANTRÄ DESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

NÄ RINGSN ÄMN DEN

18.10.2011

Nr
8

Plats och tid

Kommungården i Överby tisdagen den 18 oktober 2011 kl 18.00 – 19.45

Beslutande

Eriksson Mathias
Hellström Henrietta
Häggblom Niclas
Nordling Beatrice
Rosenqvist-Metsik Berit
Christen sen Han s

Ordförande
Viceordförande
18.00 – 19.00
Frånvarande
Frånvarande

Föredragande

Häggblom Håkan

sekreterare

Öv riga närvarande

Stjärnfelt Mikael

Ksty. repr. 18.00 – 19.00

74 - 82
Ordförande

sekreterare

Mathias Eriksson

Håkan Häggblom

Paragrafer
Underskrifter

Protokollj ustering
Ort och ti d

Ecke rö den 26 oktober 2011 kl 17.00 på kommunkansliet i Överby

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

Underskrift

Kommunkansliet i Överby

Hans Christen sen
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18.10.2011
18.10.2011
18.10.2011

GODKÄNNAND E A V KA LLELS E OCH BESLU TFÖ RHET
Nn § 74

BE SLUT
Sammanträdet konstaterades vara behörigen sammankallat och
beslutfört.

FASTS TÄ LLA NDE A V DAGORDNING
Nn § 75

BE SLUT
Nämnden beslöt uppta ett extra ärende på dagordningen.
Information från Ålands Square dancers om Convention 2013 i
Eckeröhallen.
I övrigt godkändes dagordnin gen.

VAL AV PRO TOKO LLJUSTERAR E
Nn § 76

BE SLUT
Näringsnämnden beslutade att välja Henrietta Hellström
och Hans Christensen till protokolljusterare.
Justeringen sker på kommunkansliet onsdagen den 26 oktober kl
17.00 på kommunkansliet.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.
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07.09.2011
18.10.2011

FÖ RETAGAR TRÄ FF
Nn § 69

En ny företagarträff bör ordnas nu i höst. Upplägget kan vara som det
tidigare mötet den 23 mars 2011.
FÖRSLA G
Nämnden bör fastställa plats och tid för träffen, även om vi skall ha
något speciellt som vi diskuterat på träffen eller om vi skall bjuda in
någon föredragshållare/företagsledare/turistchef eller liknande som
kan komma med nya idéer eller förslag.
Förslagvis kan vi disk utera nästa års program för Näringsnämnden så
vi har ett underlag till nästa års budget.
BE SLUT
Nämnden beslöt att kalla till träffen någon gång i början av oktober.
T räffen hålls på Eckeröhallen och upplägget blir som tidigare. Ordf.
bokar plats och ordnar med kaffeservering. I samband med träffen
kommer ordf. att informera om webbasera de turistkurser.

Nn § 77

FÖRSLA G
Företagarträffen hålls den 19 oktober 2011 kl 19.00 på Eckeröhallen.
Ärenden som bl.a kommer att behandlas är: Information om
we bbasera de kurser från Högskolan, marknadsföring inom Eckerö,
Eckerötidning och hur kan vi främja företagande på Eckerö.
BE SLUT
Beslöts att även informera om Ålands square dancers Convention
2013 med företagarna och efterhöra deras intresse om hjälp med
marknadsföring och ekonomisk stöd.
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Kommunkansliet i Eckerö
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Eckerö den __/__200_

Sekr.
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07.09.2011
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MARKNADS FÖ RINGSSTRA TEGI
Nn § 70

Nämnden bör ha en marknadsföringsstrategi för sitt fortsatta arbete.
Nu finns det inte uppgjorda riktlinjer för vad nämnden skall jobba
med.
FÖRSLA G
Nämnden tillsätter en grupp för att framta riklinjer för
marknadsföringsstategin.
BE SLUT
Ordf. erbjöd sig att till nästa möte göra upp ett förslag till
marknadsföringsstrategi.

Nn § 78

FÖRSLA G.
Ordf. presenterar ett första förslag till marknadsföringsstrategi vilket
disk uteras på mötet.
BE SLUT
Ett första förslag presenterades av ordf. Nämnden ansåg förslag vara
en god början på marknadsstrategin och beslöt att fortsätta arbetet
utgående från framtaget förslag.
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Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.
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71 07.09.2011
79 18.10.2011

BUDGET 2012
Nm § 71
.

Mål och verksamhet för Näringsnämnden 2012 bör framtas för att vi skall
kunna uppgöra en budget för år 2012.
FÖRSLA G
Nämnden disk utera upplägget för nästa år och kommer med förslag på nya
eller återkommande program. Efter detta kan ett budgetförslag uppgöras för
att behandlas på nästa möte
BESLUT
Mötet diskuterade nästa års budget och några större förslag till nysatsningar
framfördes inte. Ett förslag om att återigen trycka upp en Eckerötidning
som gynnar Eckeröföretag och turister framfördes. T idningen skall
informera om bl.a öppenhållningstider, företag, evenemang, taxi, turlistor
m.m.
Ordf. lovade efterhöra om någon var villig att producera tidningen och vad
den kommer att kosta.

Nn § 79

FÖRSLA G
Ordf. och sekr. har uppgjort ett förslag till budget för 2012 vilket bifogas
kallelsen. I förslaget har bl.a. upptagits anslag för ny Eckerötidning, infoskyltar på vägbelysningsstolpar samt upprustning och ev. flytt av
marknadsbodar.
Nämnden uppgör slutligt förslag till budget för år 2012 och överlämnar det
till Kommunstyrelsen för behandling.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_
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BE SLUT
Nämnden genomgick budgetförslaget och gjorde vissa små ändringar.
Efter ändringarna uppgår årets budgetförslag till 22.280 i kostnader
och 2.500 i inkomster. Nämnden beslöt att överlämna förslaget med
alla bilagor till kommunstyrelsen.
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MARKNADSFÖ RINGSÅTGÄR DER I EC KERÖ KO MMUN
Kfn § 8

En skrivelse av Peter Winqvist med förslag på utveckling av de lokala
möjligheterna för marknadsföringen inom kommunen har mottagits.
Förslagen är att trafikbelysningsstolparna längs med cykelvägarna skulle
kunna vara en möjlighet till marknadsföring samt en digital storbildskärm
för att fånga genomresandes uppmärksamhet. För att förslagen skall kunna
lyckas är det enligt skrivelsen förutsatt att det finns en huvudman som är
ansvarig. Skrivelsen medföljer som bilaga.
FRIT IDSLEDA REN S FÖRSLA G
Kultur- och fritidsnämnden ser över skrivelsen och förslagen.
BESLUT
Kultur- och fritidsnämnden antecknar de goda förslagen till kännedom samt
skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen och näringsnämnden.

Kst § 152

KOMMUNDIRE KT ÖREN S FÖ RSLA G
Förslaget har tidigare beretts inom Näringsnämnden, delvis som ett led
i projektet Kryddiga Eckerö och såsom skilt ärende vad gäller
digitala informationstavlor. Kommunstyrelsen remitterar ärendet för
aktuell kostnadsberäkning från Näringsnämndens sida som kan tillföras
budgetberedningen. T rafikbelysningsstolparna förefaller mindre lämpliga
såsom informationsbärarare, men en serie av informationstavlor utmed
gång- och cykelbanan och vid rastplatser, är ett högst angeläget projekt
som bör realiseras i samarbete mellan Näringsnämnden och Kultur- och
fritidsnämnden. Förslagsställaren tillfrågas om medverkan i
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sammanhanget och extern finansiering sökas från bl.a.
Kulturdelegationen.
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutade att remittera förslaget om marknadsföringsåtgärder i Eckerö kommun medelst digital storbildsskärm och
informationsskyltar, för vidare beredning och kostnadsberäkning från
Näringsnämndens sida i sam band me d budgetberednin gen.
Nn § 72

FÖRSLA G.
Nämnden disk uterar förslaget och tar fram kostnadsberäkningar för
storbildsskärmar och informationsskyltar.
BE SLUT
Ordf. erbjöd sig att till nästa möte ta fram kostnadsberäkning på
storbildsskärmar och informationsskyltar. Även kostnader för skötsel och
el bör framtagas.

Nn § 80.

FÖRSLA G
Ordf. presenterar kostnadsberäkningar på storbildsskärmar och
informationsskyltar.
BE SLUT
Ordf. har framtagit kostnadsberäkning på digital storbildsskärm och
informationsskyltar. Informationskyltar eller banderoller finns upptagna i

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
§nr Sammanträdesdatum

KULTUR- OCH
FRITIDSNÄ MNDEN
KOMMUNSTY RELSEN
NÄ RINGSN Ä MNDEN
NÄ RINGSN Ä MNDEN

8
152
72
80

9

14.04.2011
21.06.2011
07.09.2011
18.10.2011

nästa års budget. Kostnaderna för dessa informationsskyltar är knappa 400
euro per styck. Digital storbildsskärm kostar enligt uppgift ca 50.000 euro
och driftskostnaderna motsvarar elförbrukningen för ett egnahemshus.
Kostnaderna för skötsel, arbetet med att locka annonsörer, inprogramering
av uppgifterna på storbildsskärmen har inte undersökts då
inköpskostnaderna och driften i dagslä ge är allför höga. Även kostnaderna
för inköp av annan mindre digital information har undersökts. Kostnaderna
uppgår då till ca 70.000 SEK och nämnden anser även där att kostnaderna
är allför stora.
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SLUTR EDO VISNING AV EC KERÖ VIMP LAR O CH BROSC HYRER
Nn § 81.

FÖRSLA G.
Nämnden har detta år låtit trycka en ny Eckeröbroschyr i 10.000 st
svenska, 5.000st engelska och 5.000 st finska exemplar. Broschyren
finns i lager på kommunkansli som har förmedlat broschyren till
turistföretag och övriga intressenter. Broschyren kommer även att
räcka för år 2012. Broschyren har mottagits positivt och är ett bra sätt
att marknadsföra Eckerö på.
Enligt bokföringen har den nya Eckeröbroschyren kostat nämnden
3.808,84 exkl.moms för att framställa.
Nämnden har också låtit beställa 100 st 3 meters och 100 st 4,5 meters
Eckerövimplar som finns till försäljning på Kommunkansli.
Vimpeln har av ortsbor och turister mottagits mycket positivt och den
kan idag ses hänga i många flaggstänger runt om i Eckerö. Nämnden
har också delat ut vimpeln till alla Eckerö kommuns instanser såsom
skola, servicehus, da gis, pensionärsboende och kommunkansli.
Kostnaderna för vimpeln har uppgått till 3.747.,64 euro men kommer
om alla vimplar säljs att slutligen inbringa ett litet överskott. Det har
till dags dato sålts vimplar för 1.097,57 euro. Alla priser exkl. moms.
BE SLUT .
Nämnden antecknade redovisningen till kännedom samt
kompletterade den med att det var 24 små och 25 stora vimplar som
sålts samt 6 stora som används till kommunens egen verksamhet.
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18.10.2011

ÖVRIGA ÄREN DEN
Representanter för Ålands Squaredancers r.f var på besök och
presenterade hela upplägget för Convention 2013 på Eckeröhallen.
Föreningen genomgick hela det planerade upplägget med bl.a
marknadsföring, boende, transporter, utspisning, sjukvård och
ordningsvakter för de beräknade ca 800 st besökarna.
BE SLUT
Nämnden ansåg hela evenemanget vara mycket positivt för hela
bygden och mottog informationen med glädje och lovade stöda
evenemanget.
Nämnden kommer redan nu att stöda evenemanget genom
annonsering i information om Convention 2013 som kommer att delas
ut på Conventio n 2012 som hålls i Märsta, Sverige. I samband med
utdelning av information finns möjlighet för Eckerö kommun att
bifoga material om kommunen vilket nämnden ansågs som mycket
positivt. Nämnden kommer att hålla kontakten med arrangörerna och
återkomma i budgetbehandlingen för år 2013 med mera konkreta
förslag till stöd för evenemanget.
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