SAMMAN TRÄDESK ALLE LSE

ECKERÖ KOMM UN
TE KNIS KA NÄMN DEN

Sammanträdestid

Onsdagen den 23.03.2011 kl 19.00

Sammanträdesplats

Kommunkansliet i Överby.
F Ö RE D RA G NI N G S L I ST A

1.

TN § 12

Kallelse och beslutförhet.

2.

TN § 13

Val av protokolljusterare, tid och plats.

3.

TN § 14

Godkännande och komplettering av föredragningslistan.

4

TN § 15

Inköp av torkskåp och potatisskalare till skolan.

5

TN § 16

Avlopp till norra Kyrkoby.

6

TN § 17

Vattenanslutning – Gunilla Henriksson

7

TN § 18

Grundförbättring Skeppsviksvägen Etapp II.

8

TN § 19

Grundförbättring Södergatan.

9

TN § 20

Underhåll av lägenheter Ekebo.

10

TN § 21

Fettavskiljare Rusell.

11

TN § 22

Viktbegränsning av kommunalvägar.

12

TN § 23

Överdimensionering av serviceledning.

13

TN § 24

Ansö kan om kommunalväg

14

TN § 25

Ärenden till kännedom.

15

TN § 26

Valmet traktor.

16

TN § 27

Skagvägen.

17

TN § 28

Arbetsgrupp för avlopps- och vattenledningar.

Ecke rö den 17.03.2011.
Rune Småroos
Kommuntekniker
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EC KERÖ KOM M UN

SAMM ANTRÄ DESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

TE KNISKA NÄMN DEN

23.03.2011.

Nr
2

Plats och tid

Kommungården i Överby onsdagen den 23.03.2011 kl 19.00 – 21.10.

Beslutande

John Hilander
Marcus Eri ksson
Birgitta Blomqvist
Sven-Erik Ca rlsson
Monica Häggblom
Petra Mattsson
Mattias Sjöström

Ordf.
Vice ordf.
Ledm
Ledm
Ledm
Ledm
Ledm

Föredragande

Rune Småroos

Kommuntekniker

Öv riga närvarande

Paragrafer

12 – 28

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

John Hilander

Rune Småroos

Protokollj ustering
Ort och ti d

Ecke rö fredagen den 25.03. 2011, kl. 15.00

Marcus Eri ksson

Sven-Erik Ca rlsson

Protokollet framlagt till
påseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby måndagen den 28.03. 2011 kl 09.00.

Intygar

Rune Småroos

Utdra gets riktighet
bestyrks
Ort och ti d

Underskrift

EC KERÖ KOM M UN

SAMM ANTRÄ DESPROTOKOLL

Sida
§nr Sammanträdesdatum
TEKNIS KA NÄMN DEN

12 - 14

2

23.03.2011.

KALLELSE OC H BESL U TFÖR HET
T N § 12
BESLUT :
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

VAL AV PRO TO KOLLJ USTER ARE, TI D OC H PLA TS.
T N § 13
BESLUT :
Att justera dagens sammanträdesprotokoll utsågs Marcu s E riksson och
Sven-Erik Ca rlsson. Ju stering fredagen den 25.03.2011, kl. 15.00.

GODK ÄN NA NDE OCH KOMPLETTE RING AV FÖRE DR AGNINGSLISTAN
T N § 14
BESLUT :
Föredragningslistan godkändes med följande tillägg:
26. Valmet traktor.
27. Skagvägen.
28. Arbetsgrupp för avlopps- och vattenledningar.

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
TEKNIS KA NÄMN DEN
KOMMUNS TY RELSEN
TEKNIS KA NÄMN DEN

140
13
15

3

14.12.2010.
11.01.2011.
23.03.2011.

INKÖP AV TOR KSK ÅP OC H POTA TISSKA LA RE TIL L SKOLAN
T N § 140
Skolans 2 torkskåp har havererat samt kö ket s potatisskalare.
I samråd med ordförande John Hilander har två torkskåp och en
potatisskalare beställts.
FÖRSLAG:
T ekniska nämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en tilläggsbudget för denna beställning,
potatisskalare 3.500,00 € och torkskåp 800,00 €.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en tilläggsbudget för denna beställning,
potatisskalare 3.500,00 € och torkskåp 800,00 €.
Kst § 13
KOMMUNDIREKTÖRE NS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och beslut
att T ekniska nämnden beviljas tilläggsbudgetering på totalt 4.300 Euro på
föregående budgetår 2010 för de oförutsedda kostnader som åsamkats
nämnden
för nyanskaffning av torkskåp och potatisskalare till Eckerö skola.
Anskaffningen av potatisskalaren uppgår till 3.500 Euro och torkskåpet
till 800 Euro.
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutade att redovisa T ekniska nämndens budgetöverskridande i samband med bokslutet 2010 och antecknar sig tillsvidare de
oförutsedda ko stnaderna för anskaffning och installation av potatisskalare
och torkskåp på Ec kerö skola till kännedom.

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
TEKNIS KA NÄMN DEN
KOMMUNS TY RELSEN
TEKNIS KA NÄMN DEN

140
13
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4

14.12.2010.
11.01.2011.
23.03.2011.

T N § 15.
Slutredovisning:
De nya torkskåpen installerades i december 2010 till en ko stnad av
796,75 €. Faktura som bilaga ½.
Potatisskalaren installerades i januari 2011 till en kostnad av 3.730,24 €.
Faktura som bilaga 2/2.
Potatisskalarens installation krävde merko stnader för ny elmatning från
huvudcentralen.
FÖRSLAG:
T ekniska nämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en tilläggsbudget för denna beställning,
potatisskalare 3.730,24 € och torkskåp 796,75 €.
T otal kostnad 4.526,99 €.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en tilläggsbudget för denna beställning för år 2010,
torkskåp 796,75 €.
Total kostna d år 2010 796,75 €.
Potatisskalare 3.730,24 €
Total kostna d som införs i årets driftsb udge t 3.730,24 €.

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
TEKNIS KA NÄMN DEN
TEKNIS KA NÄMN DEN

4
16

5

31.01.2011.
23.03.2011.

AVLOPP TIL L NO RR A KYR KO BY.
TN § 4
Projektet har bjudits ut på entreprenad till de lokala entreprenörerna 4 st.
och 2 st. övriga och skall vara inlämnade senast den 26.01.2011 kl.
15.00.
Anbudsförfrågan/entreprenadprogram enligt bilaga 1/1
I årets budget finns 52.000,00 € upptaget för projektet.
3 st. anbud hade inlämnats inom utsatt tid och öppnades enligt följande,
se bilaga 2/1.
Byggnadslov har erhållits för ledningsdragningen.
FÖRSLAG:
T ekniska nämnden besluter att anta det lägsta anbudet för utbyggnad av
avlopp till norra Kyrkoby, enligt bilaga 2/1.
BESLUT :
Ledamot Mattias Sjöström anmälde jäv i ärendet och avlägsnade sig från
sammanträdesrummet.
T ekniska nämnden beslöt därefter att anta Sjöströms Gräv Ab som
entreprenör för utbyggnad av avloppsledning till norra Kyrkoby, för en
totalsumma av 47.257,00 € exklusive mervärdesskall 23 %, enligt
inlämnat anbud.
T ekniska nämnden beslöt vidare att kontrakt sförhandlingar skall upptas
med entreprenören, samt att kontrakt upprättas mellan parterna.
Ärendet delges kommunstyrel sen för kännedom.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
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påseende
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Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.

EC KERÖ KOM M UN

SAMM ANTRÄ DESPROTOKOLL

Sida
§nr Sammanträdesdatum
TEKNIS KA NÄMN DEN
TEKNIS KA NÄMN DEN

4
16

6

31.01.2011.
23.03.2011.

T N § 16.
Vid uträknande av totalsumman den 31.01.2011 § 4,gjordes en fel
räkning som har korrigerat s vid kontra ktförhandlingarna den 02.02.2011
till 51.667,00 € exklusive mervärdesskall 23 %, enligt inlämnat anbud och
anbudshandling.
FÖRSLAG:
T ekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom samt att ärendet
delges kommunstyrelsen till kännedom.
BESLUT :
Ledamot Mattias Sjöström anmälde jäv i ärendet och avlägsnade sig från
sammanträdesrummet.
T ekniska nämnden antecknade sig därefter ärendet till kännedom samt
att ärendet delges kommunsty relsen till kännedom.
Vidare konstaterades att a-pri s per meter stämmer enligt anbudet.
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Protokollet framlagt till
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Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.
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17

7

23.03.2011.

VA TTE NA NSLU TNI NG GUNILL A HE NRI KSSON, SK AG
T N § 17
Upptogs till behandling Gunilla Henriksson s ansö kan om anslutning till
kommunens vattenledningsnät, för fastigheten Sjöstället RNr 1:70 i
Kyrkoby by. Anslutningsavgiften är 1.027,20 € inkl.moms 23%, vilken
betalas i en rat. Fastigheten ligger ca: 20 meter från kommunens
huvudledning.
Avtal har inte undertecknats.
Situationsplan bilaga 3/2.
FÖRSLAG:
T ekniska nämnden besluter att godkänna anhållan, samt att följande
villkor skall uppfyllas:
• Anslutningsavtalets villkor skall följas.
• Eventuella marklov sköt s av abonnenten.
• Arbetet utförs av kommunen anvisade direktiv samt anslutningspunkt
• Anslutningsavtal skall underteckna s före arbetet påbörjas.
• I anslutningskostnaden ingår sadel, ventil, spindelförlängare,
vattenmätare, vattenmätarkonsol och två styc ken
avstängningsventiler.
• Abonnenten bekostar alla resterande arbets- och materialkostnader.
• Abonnenten ombesörjer själv anlitande av valfri entreprenör.
• Inkoppling skall ske sena st 1 år efter avtalets undertecknande.
• Vattenmätaren placeras i frostfritt utrymme som skall godkännas av
tekniska nämnden, likaså skall vattenanslutningen fram till
vattenmätaren läggas på frostfritt djup eller förses med värmekabel.
• Vattenledningens tryckkla ss 10 kg. Diameter 40 mm.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att omfatta förslaget.
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Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.
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18
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23.03.2011.

GRUNDF ÖRBÄ TTRI NG SKEPPSVIKSVÄGEN ETAPP II
T N § 18
I årets investeringsbudget finns upptaget medel för att grundförbättra
Skepp sviksvägen Etapp II, längd 1200 löpmeter.
Berörda markägare har kontaktas för att ge sitt samtyc ke för avverkning
av sly, buska r, grenar och ensta ka träd 1 meter från dikets ba kslänt.
Samtycket skall returneras senast den 18 mars 2011 till Tekniska
nämnden.
FÖRSLAG.
T ekniska nämnden besluter att utbjuda grundförbättring av
Skepp sviksvägen Etapp II på totalentreprenad, enligt förslag till
anbudsförfrågan, bilaga 4/2 och förslag till entreprenadprogram, enligt
bilaga 5/2.
Övriga plankartor, längdprofiler och tvärprofil om projektet finns till
påseende under sammanträdet.
BESLUT :
T ekniska nämnden konstaterade att det har uppstått problem med att få
marklov för grundförbättringen av Skeppsviksvägen och beslöt att kalla
berörda markägare till ett protokollför möte samt inbjuda representant
från trafikavdelningen att delta som sa kkunnig.
Mötet kallas via Eckerö info och med rekommenderat brev till berörda
markägare.
T ekniska nämnden kallas som vanligt.
Finansieringsstöd har ännu inte beviljats.
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9

23.03.2011.

GRUNDF ÖRBÄ TTRI NG SÖDE RGA TA N
T N § 19
I årets investeringsbudget finns upptaget medel för att grundförbättra
Södergatan, längd ca: 400 löpmeter.
Berörda markägare har kontaktas för att ge sitt samtyc ke för att kunna
grundförbättra och dikesförbättra släntlutningar på diken.
Samtycket skall returneras senast den 18 mars 2011 till Tekniska
nämnden.
FÖRSLAG.
T ekniska nämnden besluter att utbjuda grundförbättring av Södergatan
på totalentreprenad, enligt förslag till anbudsförfrågan, bilaga 6/2 och
förslag till entreprenadprogram, enligt bilaga 7/2.
Övriga plankartor och tvärprofil om projektet finns till påseende under
sammanträdet.
BESLUT :
T ekniska nämnden konstaterade att det har uppstått problem med att få
marklov för grundförbättringen av Södergatan och beslöt att kalla
berörda markägare till ett protokollför möte samt inbjuda representant
från trafikavdelningen att delta som sa kkunnig.
Mötet kallas via Eckerö info och med rekommenderat brev till berörda
markägare.
T ekniska nämnden kallas som vanligt.
Finansieringsstöd har beviljats.
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10
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10

31.01.2011.
23.03.2011.

UN DERH ÅLL AV LÄGENHE TE R EKEBO.

T N § 10
I samråd med nämndens ordförande har kommunteknikern visat två
lägenheter som kräver underhåll i fastigheten Ekebo.
I lägenhet 1 (Jimmy Eklunds) bör ka kel bytas ut i badrummet på norra
och östra väggarna 1 meter upp från golvet. Mikael Fällman har vidtalats
för att utföra arbetet.
I lägenhet 3 (Jerker We rnérs) har golvmattan släppt från underlaget samt
krupit ur golvsilen, mattan bör bytas. Roy Hilander har vidtalats för att
byta mattan i badrummet.
I årets budget finns 600,00 € för underhåll av byggnader och områden.
FÖRSLAG:
T ekniska nämnden besluter att efter utförda arbeten i de två
lägenheterna redovisa kostnaderna och eventuellt anhålla om
tilläggsmedel.
BESLUT :
Ordförande John Hilander anmälde jäv i ärendet och avlägsnade sig från
sammanträdesrummet.
T ill paragrafens ordförande valdes ledamot Sven-Erik Carl sson.
T ekniska nämnden beslöt därefter att anlita auktoriserad arbetskraft för
att utföra ovan nämnda arbeten.
T N § 20
Slutredovisning Jimmy Eklunds lägenhet.
Murar Micke Ab renovering badrum Ekebo, kostnad 706,69 € exklusive
moms 23 %. Faktura som bilaga 8/2.
Sunes Rör VVS-a rbeten, ko stnad 107,50 € exklusive moms 23 %.
Fakturan som bilaga 9/2.
T otalkostnad 814,19 € exklusive moms 23 %.
Protokolljusterarnas signatur
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31.01.2011.
23.03.2011.

T N § 20 forts.
T ill byte av badrumsmatta i Jerker Wernérs lägenhet har inte någon
auktorise rad arbetskraft hittats som axepterat mattbytet. Nya
förfrågningar vidtas.
FÖRSLAG:
T ekniska nämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en tilläggsbudget för denna beställning.
T otalkostnad 814,19 €.
BESLUT :
Konstaterades att ledamot John Hilander inte är jävig inför beslutet i §
20.
T ekniska nämnden beslöt att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en tilläggsbudget för denna beställning.
T otalkostnad införs i årets driftsbudegt 814,19 €.
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01.07.2009.
25.05.2010.
23.06.2010.
23.03.2011.

FE TTAVSKILJA RE R USELL
T N § 59

Det har konstaterat s att fett hanteringen vid restaurang Rusell i Kyrkoby
inte har funktionerat som det var överenskommit, att fett skulle
omhändertas i kö ket och hällas i fat som Ålands renhållning skall tömma.
Under våren och sommaren har det förekommit avloppsstopp vid ån
mellan Kyrkoby och överby, p.g.a. fettbildning, som kommunen har
anlitat slamsugning och spolning av avloppsledningsnätet 2 gånger på
kort tid.
Det finns även fetthantering i köket på logen.
FÖRSLAG:
T ekniska nämnden besluter att fettavskiljare skall installeras både från
restaurangkö k och logen, om inte överenskommen hantering sköt s till
100 %.
Om inte fastighetsägaren åtgärdar installationen enligt direktiv av
kommunen, anlitar kommunen entreprenör för att montera in
fettavskiljare på fastighetsägarens be ko stnad.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att fettavskiljare skall installeras både från
restaurangkö k och logen före den 15 juli, samt att under tiden skall
omedelbart fettet tas tillvara och hällas i de tunnor som renhållningen tar
vara på som överenskommelsen var från början.
Om inte fastighetsägaren åtgärdar installationen enligt direktiv av
kommunen, anlitar kommunen entreprenör för att montera in
fettavskiljare på fastighetsägarens be ko stnad.
Uppstår avloppsstopp efter den 1 juli 2009 kommer kommunen att
debitera fastighetsägaren de kostnader som uppstår i samband med
slamsugning och spolning av avloppsledningsnätet.
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23.03.2011.

T N § 49.
Ledamot John Hilander upptog ånyo till behandling problem med fett till
pumpstationen i Överby.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att fettavskiljare skall installeras både från
restaurangkö k och logen före den 15 juli, samt att under tiden skall
omedelbart fettet tas tillvara och hällas i de tunnor som renhållningen tar
vara på som överenskommelsen var från början.
Om inte fastighetsägaren åtgärdar installationen enligt direktiv av
kommunen, anlitar kommunen entreprenör för att montera in
fettavskiljare på fastighetsägarens be ko stnad.
Uppstår avloppsstopp efter den 1 juni 2010 kommer kommunen att
debitera fastighetsägaren de kostnader som uppstår i samband med
slamsugning och spolning av avloppsledningsnätet.
Beslutet sänds med m ottagningsbev is.
T N § 67.
Nils-Olof Mattsson har inkommit med en skrivelse angående installation
av fettavskiljare vid Rusell, där han meddelar att installationen är klar
före den 01.04.2011. Se bilaga 3/5.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att fettavskiljare skall installeras både från
restaurangkö k och logen före den 15 juli, samt att under tiden skall
omedelbart fettet tas tillvara och hällas i de tunnor som renhållningen tar
vara på som överenskommelsen var från början.
Om inte fastighetsägaren åtgärdar installationen enligt direktiv av
kommunen, anlitar kommunen entreprenör för att montera in
fettavskiljare på fastighetsägarens be ko stnad.
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T N § 67 forts.
Uppstår avloppsstopp efter den 1 juli 2009 kommer kommunen att
debitera fastighetsägaren de kostnader som uppstår i samband med
slamsugning och spolning av avloppsledningsnätet.
Beslutet sänds med m ottagningsbev is.
T N § 21.
FÖRSLAG:
T ekniska nämnden antecknar sig till kännedom att arbetet med
installation av en fettavskiljare har inletts vid restaurang Russell, och
skall vara ibruktagning innan säsongsstart.
BESLUT :
T ekniska nämnden antecknade sig ärendet till kännedom och beslöt
därefter att hålla en inspektion av att fettavskiljaren är installerad innan
restaurang Ru sell öppnar för sä songen.
Inspe ktionen utförs av ordf. John Hilander, viceordf. Marcus Eriksson och
kom.tek. Rune Småroos.
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VIK TBEG RÄ NSNI NG AV K OMMUNA LVÄG AR
T N § 22
T jällossningen närmar sig och viktbegränsningar av kommunalvägar är
ett måste för att förhindra tjälskador när tungtrafik trafikerar
kommunalvägarna.
FÖRSLAG:
T ekniska nämnden besluter att viktbegränsa Skagvägen och
Skepp sviksvägen till 8 ton, fr.o.m. den 28.03.2011 tillsvidare.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att viktbegränsa S kagvägen och
Skepp sviksvägen till 8 ton, fr.o.m. den 28.03.2011 tillsvidare.
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ÖVERDIMENSIONE RING AV SERVICE LED NING.
T N § 23
Vid T ekniska nämndens sammanträde den 31.01.2011 § 7, diskuterade s
det om att kommunen eventuellt skulle kunna vara med och bekosta en
överdimensionering av serviceledningen till Marie Enders. Detta skulle
medföra att de abonnenter på Holmskatan, ( 4 st. ) kunde anslutas via
denna serviceledning samt att kommunens ledningsnät får en rundgång
via anslutning till fastigheten som ägs av Åke Lingånblad.
Kostnad per meter, 40 mm = 1,23 €/m exklusive moms 23 %. ( 1,52 €)
Kostnad per meter, 50 mm = 2,01 €/m exklusive moms 23 %. ( 2,47 €)
Kostnad per meter, 63 mm = 2,94 €/m exklusive moms 23 %. ( 3,62 €)
Överdimensioneringen enligt följande:
750 löpmeter från 40 mm – 63 mm, till en ko stnad av 1.575,00 €
500 löpmeter från 40 mm – 50 mm, till en ko stnad av 475,00 €
T OT ALKOST NAD 2.050,00 € inklusive moms 23 %.
Översikt skarta som bilaga 10/2.
DISKUSSION.
Efter en längre disku ssion fattades beslut i ärendet.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att begära ett utlåtande av kommunstyrelsen i
ärendet överdimensionering av serviceledningar.
T ekniska nämnden anser det vara fördelaktigt att överdimensionera
serviceledningen för att tillgodose att vattentrycket via en ringledning på
Holmskatan blir tillräckligt.
Nuvarande regelverk tillåter inte att kommun är med och finansierar
serviceledningar. Överdimensioneringen skulle i slutändan bekosta s av
de abonnenter som ansluts enligt kommunens fördelningsko stnader.
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23.03.2011.

ANSÖ KA N OM KOMMUNALVÄG.
T N § 24
Marholmens väglag anhåller om att kommunen övertar ca: 600 löpmeter
väg från väglaget i en skrivelsen daterad den 18.02.2011. Ansökan som
bilaga 11/2.
FÖRSLAG:
T ekniska nämnden besluter efter disku ssion att införa anhållan om
övertagande av 600 lm väg från Marholmens väglag.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att ett regelverk och principer upprättas hur
kommunen i framtiden skall hantera övertaganden och byggande av nya
kommunalvägar.
Det finns ett antal vägar som i framtiden kan bli aktuella att tas över som
kommunalvägar och därför bör ett regelverk upprättas för ändamålet
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ÄREN DEN TILL KÄNNE DOM
T N § 25
Månadsrapport Januari RV, bilaga 12/2
Månadsrapport Januari RV, bilaga 13/2
Ecke rölinjen grå- och svartvatten januari, bilaga 14/2
Ecke rölinjen grå- och svartvatten januari, bilaga 15/2
Avloppsrapporter 3 st. jan, bilaga 16/2
Avloppsrapporter 2 st. jan, bilaga 17/2
LR:s be slut 101 T 10, bilaga 18/2
LR:s förf rågan 66 T 10, bilaga 19/2
Rötslamstömningar 2010, bilaga 20/2.
Slutreglering av vattendebitering år 2010, bilaga 21/2
Arbetsplatsmöte 1, va-projekt T orp, bilaga 22/2
Arbetsplatsmöte 2, va-projekt T orp, bilaga 23/2
FÖRSLAG:
T ekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom.
BESLU T:

T ekniska nämnden antecknade sig ärendet till kännedom.
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23.03.2011.

VALME T TRA K TOR
T N § 26
Den testamenterade traktorn som kommunen har fått från Rafael
Mattsson har stora behov av renoveringsarbeten.
Motorn läcker olja via vevaxeltätningarna i båda ändar.
Kopplingen bör ses över.
Bakaxeln läcker olja vid högra bakhjulet.
Batteriet bör förnyas.
Spräckt bakruta byt s.
Vindrutetorkare och värmefläkt kontrolleras.
FÖRSLAG:
T ekniska nämnden beslöt att inbegära offerter/pris för att utföra
renoveringsbehovet på kommunens tra ktor, Valmet årsmodell 1977.
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23.03.2011.

SKAGVÄ GEN
T N § 27
Ledamot Monica Häggblom upptog till behandling gropar i Skagvägen.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att kommuntekniker efterhör om det finns
oljegrus på lager vid Svinryggen som kan hämtas för lappning av gropar i
Skagvägen. Skall utföras omedelbart.
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AR BE TSGRUPP FÖ R AVLOPPS- OC H VA TTENLE DNI NGA R.
T N § 28
Ledamot John Hilander upptog till behandling att tillsätta en arbetsgrupp
för utredning av principer runt avlopps- och vattenledningar, vad är
huvudledningar kontra serviceledningar.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att tillsätta en arbetsgrupp bestående av John
Hilander, Marcus Eriksson och Rune Småroos för att utreda principer
runt avlopps- och vattenledningar, vad är huvudledningar kontra
serviceledningar i kommunen för att få bättre överblick i framtiden vad
som gäller.
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