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Plats och tid

Jakt - och fiskemuseet, Storby tisdagen den 22 maj 2012 kl 19.00-21.00

Beslutande

Lundqvist Jörgen
Hellström Henrietta
Häggblom Niclas
Fällman Kjell
Sundholm-Mattsson Maria

Ordförande

Häggblom Håkan
Hägg Åsa

Sekreterare
Intendent Jakt o fiskemuseet

10 - 19
Ordförande

Sekreterare

Jörgen Lundqvist

Häggblom Håkan

Viceordförande
Frånvarande

Föredragande
Öv riga närvarande

Paragrafer
Underskrifter

Protokollj ustering
Ort och ti d

Ecke rö tisdagen den 29.05 2012 kl 16.15 på kommunkansliet i Överby

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

Henrietta Hellström

Kommunkansliet i Överby onsdagen den 30.05 2012 kl 09.-15.00
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22.05.2012

GODKÄ NNA NDE AV KALL ELSE OCH BESL UTFÖRHET
Nn § 10

BESLUT
Konstaterades att mötet var behörigen sammankallat och
beslutfört.

FA STSTÄLLA NDE AV DA GORDNING
Nn § 11

BESLUT
Nämnden beslöt godkänna dagordningen men extra ärende,
vägskyltar på Ec kerö.

VAL AVPROT OKOLLJUST ERA RE
Nn § 12

BESLUT
Maria Sundholm-Matttsson och Henrietta Hellström utsågs till
protokolljusterare.
Justeringen sker på kommunkansliet tisdagen den 29.5.2012 kl
16.15.

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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M ARKNA DSPLATSEN
Nn § 59

BESLUT
Efter kontakter med möjliga intressenter att sköta året s 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 Bodegan 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 ÅMHM om tillstånd, samt Bodegan, Viltsafarin och
Jakt och Fiskemu seet om ev. samarbete. Om alla lov erhålles träffas
Ordf., viceordf och Berit för att närmare planera marknaden samt
konta kta försäljare. Kommunkansliet står till hjälp med annonsering
och skyltar.

Nn § 66

FÖRSLAG
Nämnden utvärderar årets marknader i Käringsund och diskuterar en
eventuell fortsättningen i Käringsund eller om vi skall återgå till
marknad splatsen i Storby centrum.
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BESLUT
Nämnden konstaterade att gensvaret på att hålla marknaden i
Käringsund på kvällstid vart positivt. Om marknaden i fortsättningen
skall ordnas av nämnden bör den hållas i Käringsund och nämnden
skall undersöka med Storby byalag om eventuellt flytt av
försäljningsbodar till Käringsund. Bodarna bör iså fall rustas upp så
de smälter in i miljön.
Nn § 8

Nämnden har i årets budget budgeterat 1.000 euro för underhåll av
marknad splatsen. Beslut bör tas om hur vi går vidare med
marknaden och marknadsplatsen.
BESLUT
Nämnden beslöt att försöka hålla marknaden kvar i Käringsund.
Problemet är att få någon person eller något företag att stå som
ansvarig för marknaden. Nämnden beslöt att tillfråga intendent Åsa
Hägg på Ålands Jakt och fiskemu seum om intresse finns. Kontakt
med Storby byalag med begäran om tillstånd att få hålla marknaden i
Käringsund bör också tas. Nämnden är även villig att flytta
marknad sbodarna från marknadsplatsen i centrum i Storby till
Käringsund. Vid en eventuell flytt bör bodarna rustas upp.

Nn § 13

Nämnden fortsätter diskutera marknaden och hur vi skall gå vidare
med ärendet för att om möjligt få en marknad i Käringsund i sommar.
BESLUT
Nämnden beslöt efter en stunds diskussion att medlemmarna får i
uppdrag att efterhöra med någon som är villig att åta sig sköt seln av
årets marknad som bör bli i Käringsund.
Nämnden ansåg också att ett arvode kan utgå till ev. föreståndare.
Storleken på arvoden förhandlas med de som visar intresse för att
ordna marknaden.
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BA NDEROLL ER
Nämnden beslöt att anhålla om en ny offert på banderollramar från
banderoll.ax. Annonserbjudande till de företag eller personer som vill
hyra reklamplats för banderollerna skall införas i nästa Eckerö-info.
Ansö kan om tillstånd från T rafikavdelningen vid Ålands
landskap sregering ang. lov att sätta upp banderoller på huvudväg 1 i
Storby skall även inlämnas och är en förutsättning för projektet.
Nämnden skall också diskutera med T ekniska nämnden om det
prakti ska med uppsättning av banderollramar.
Nn § 14

Offerten från Banderoll ax gäller fortfarande. Angående tillstånd från
trafikavdelningen har förfrågan lämnats in och svar väntas till mötet.
Information har funnits i Eckerö-info om hyra av reklamplats på
banderoller. Vi utskic ket av denna kallelse har 3 st visat intresse av
att hyra reklamplats.
BESLUT
Nämnden beslöt att bordlägga ärendet då svar från
Landskapsregerings Trafikavdelning ännu inte inkommit.
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INFORM ATIONSPLAT S, ÖST RA STORBY
Nn § 15

Peter Winquist har inkommit med ett medborgarinitiativ angående
kommunens markområde Norra Spetalen invid informationsplatsen i
Storby.
Näringsnämnden har med anledning av ovanstående inbegärt
förslag, medels annons i Eckeröinfo, angående användning av
markområdet.
T ill dags dato har inget förslag inkommit.
Nämndmedlemmarna bör tills möte fundera över hur vi skall använda
markområdet.
BESLUT .
Nämnden behandlade frågor som rör Informationsplatsen. Det har
inte inkommit några förslag på användningsområde förutom det av
Peter Winquist som inkommit i ett medborgarinitiativ. Detta förslag
ansåg s inte vara den bästa lösningen för området då detta endast är
ca 3.000 m2.
Nämnden föreslår för Kommunstyrelsen att området i år exempelvis
så s in med solrosor eller något annat lämpligt som pryder upp
infoplatsen då vi nu är sent ute för att göra något mer bestående.
Frågan om hur vi skall få infoplatsen mer attraktiv bör på nytt tas upp
till diskussion i höst.
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KULT URBIDRAG
Nn § 16.

Eftersom Närings- och kulturnämnden numera har hand om
kulturärenden i Eckerö kommun bör vi informera om att det finns
möjligheter att söka kulturbidrag.
Nämnden bör besluta om att det skall informeras i nästa Eckerö-info
om att de som ansö ker om kulturbidrag skall lämna in ansökan
sena st den 15 juni 2012 till Närings- och kulturnämnden.
BESLUT .
Ordförande hade ett förslag till annons om Kulturbidrag vilket
nämnden godkände. Annonsen sätts in i nästa Eckerö -info.
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RA PPORTER
Nn § 17.

Ordförande redovisar eventuella rapporter eller information som bör
komma nämnden till kännedom.
BESLUT
Ordf. redogjorde i korthet för vilka möten han har varit på samt vilka
uppvaktningar han gjort. (bilaga)
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UPPDAT ERING WEB- SIDA N
Nn § 7.

BESLUT
Nämnden konstaterade att en viss uppdatering av Web-sidan gjorts
men uppmanade nämndmedlemmarna att kontrollera och komma
med förslag på förbättringar eller ändringar på kommunens hemsida.

Nn § 18

Nämnden diskutera r eventuella förslag till förbättringar av
kommunens hemsida.
BESLUT .
Nämnden diskuterade hemsidan upplägg och hade bara några få
invändningar. Sekr. fick i uppdrag att informera ansvariga för
hemsidan om önskvä rda ändringar.
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VÄGSKYLTA R PÅ EC KERÖ
Nn § 19.

Stig Janson från L andsk aps reg erings T rafik avd elning önskad e att vägskyltar
längs riksv äg 1 på E ck erö som häng er snett med det sn araste bo rde åtg ärdas.
T rafik avd elningen är villig att åtgärda skylt arn a och fakt urera kommun en fö r
arb etet.
Vägs kyltarna som är fö ret ag arn as eg en egen dom borde i första hand åtg ärd as
av dem själ va o ch ick e av T rafi kavdelni ngen eller kommun en. E fter
diskussion fö reslo gs att Näringsnämnd en tar på sig ans varet att inform era
berö rd a skyltäg are om pro blem et gen om in formation i Eckerö-in fo. För det
fall att skyltäg arna trots kommunens uppm aning inte åtgärd ar brist erna
kommer detta att ombesörjas av lands kapet i enligh et med skyltägarn as
skötsel avtal med landsk ap et. Näri ngsn ämnd en ans er d et viktigt att det skall
se snyggt ut på Eckerö och att turister och b esök and e skall få en positiv bild
av kommun en.
BESLUT
Nämn den ans åg att skyltarna m ed det sn araste bord e åtgärd as och om fatt ad e
försl aget enh älligt.
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ÖV RIGA ÄRENDEN
Nn § 20.

BESLUT
Som övrigt ärende diskuterade nämnden med intendenten för Ålands
Jakt och Fiskemu seum om bl.a marknad i Käringsund, sopor på
vandringsstigen från Berghamn till Käringsund.
Henrietta Hellström efterhörde nämndens åsikt om Post och T ullhuset
framtida verksamhet inför ett möte som hon är kallad till på fredag.
Enligt ordf. har nämnden vid ett flertal tillfällen yttrat sig i frågan varför
nämnden hänvisade till dessa utlåtanden.
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