SAMMAN TRÄDESK ALLE LSE

ECKERÖ KOMM UN
TE KNIS KA NÄMN DEN

Sammanträdestid

Onsdagen den 18.05.2011 kl 19.00

Sammanträdesplats

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

1.

TN § 44

Kallelse och beslutförhet.

2.

TN § 45

Val av protokolljusterare, tid och plats.

3.

TN § 46

Godkännande och komplettering av föredragningslistan.

4

TN § 47

Vattenanslutning – Hjördis Holmström.

5

TN § 48

Grundförbättring Skeppsviksvägen Etapp II..

6

TN § 49

Grundförbättring Södergatan

7

TN § 50

Extra arbetsmoment i projekt avlopp Torp Etapp I.

8

TN § 51

Skolans toaletter

9

TN § 52

T illäggsmedel för skolans underhåll

10

TN § 53

Ärenden till kännedom.

11

TN § 54

Vatten- och avloppsanslutning – David Karlberg

12

TN § 55

Medborgarinitiativ: Ändring av vägnamn i Storby.

13

TN § 56

Vattenanslutning – Mirja Rosenqvist-I sa ksson

14

TN § 57

Vattenanslutning – Daniel Rosenqvist

15

TN § 58

Vattenanslutning – Henrik Bertell.

16

TN § 59

Vattenanslutning – Maj-Lis Holmberg

17

TN § 60

Semester och jour på reningsverket sommaren 2011.

18

TN § 61

Avloppsanslutning – Maria Sundholm

19

TN § 62

Övriga frågor.

Ecke rö den 12.05.2011.
Rune Småroos
Kommuntekniker
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EC KERÖ KOM M UN

SAMM ANTRÄ DESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

TE KNISKA NÄMN DEN

18.05.2011.

Nr
4

Plats och tid

Kommungården i Överby onsdagen den 18.05.2011 kl 19.00 – 21.40.

Beslutande

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

Ordf.
Vice ordf. ej närv
ledm
ledm
ledm ej närv
ledm ej närv
ledm

Jan-Anders Öström

supp

Rune Småroos

Kommuntekniker

Föredragande
Öv riga närvarande

Paragrafer

44 – 62

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

John Hilander

Rune Småroos

Protokollj ustering
Ort och ti d

Ecke rö torsdagen den 19.05. 2011, kl. 15.00

Sven-Erik Ca rlsson

Mattias Sjöström

Protokollet framlagt till
påseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby den 20.05. 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

44 - 46

2

18.05.2011.

KALLELSE OC H BESL U TFÖR HET
T N § 44
BESLUT :
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.
VAL AV PRO TO KOLLJ USTER ARE, TI D OC H PLA TS.
T N § 45
BESLUT :
Att justera dagens sammanträdesprotokoll utsågs Sven-E rik Carlsson
och Mattias Sjöström. Justering torsdagen den 19.05.2011, kl. 15.00.

GODK ÄN NA NDE OCH KOMPLETTE RING AV FÖRE DR AGNINGSLISTAN
T N § 46
BESLUT :
Föredragningslistan godkändes med följande tillägg:
15. Vattenanslutning – Henrik Bertell.
16. Vattenanslutning – Maj-Lis Holmberg.
17. Semester och jour på reningsverket sommaren 2011.
18. Avloppsanslutning – Maria Sundholm.
19. Övriga frågor.

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

132
47

3

10.11.2010.
18.05.2011.

VA TTE NA NSLU TNI NG HJÖ RDIS HO LMS TRÖM, S TORBY.
T N § 132
Upptogs till behandling Hjördis Holmströms ansö kan om anslutning till
kommunens vattenledningsnät, för fastigheten Backåker RNr 16:2 i
Storby by. Anslutningsavgiften är 1.027,20 € inkl.moms 23 %, vilken
betalas i en rat. Fastigheten ligger ca: 350 meter från kommunens
serviceledning.
Avtal har inte undertecknats.
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.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att bordlägga ärendet.

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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SAMM ANTRÄ DESPROTOKOLL
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§nr Sammanträdesdatum
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132
47

4

10.11.2010.
18.05.2011.

T N § 47
Upptogs till behandling Hjördis Holmströms ansö kan om anslutning till
kommunens vattenledningsnät, för fastigheten Backåker RNr 16:2 i
Storby by. Anslutningsavgiften är 1.027,20 € inkl.moms 23 %, vilken
betalas i en rat. Fastigheten ligger ca: 520 meter från kommunens
serviceledning.
Avtal har inte undertecknats.

•
•

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 tryc kklass 10 kg. Dimension 50 mm fån serviceledning.
Överdimensioneringen från 40 mm till 50 mm vattensalag bekosta s i
detta skede av kommunen.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att omfatta förslaget, samt att serviceledning
från Skagvägen överdimensioneras enligt styrelsen beslut och skall
förbindas till befintliga serviceledningar så att Holmskatan får vatten
tillförsel från två håll en sk. ringmatning.

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
TEKNIS KA NÄMN DEN

18
34
48

5

23.03.2011.
14.04.2011.
18.05.2011.

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.

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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18
34
48
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23.03.2011.
14.04.2011.
18.05.2011.

T N § 34 fort.
Markägarna har kallats till ett protokollför disku ssionsmöte, måndagen
den 11.04.2011 kl. 19.00, angående grundförbättring av
Skepp sviksvägen Etapp II. T rafikavdelningens Stig Jansson deltar.
Disku ssionsp rotokollet från sammanträdet delges T ekniska nämnden på
mötesdagen.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att anteckna sig diskussionsproto kollet till
kännedom samt att flukter uppsätt s på Skepp sviksvägen för att ge
markägarna möjlighet att på plats ge synpunkter på grundförbättringen
innan arbetet bjuds ut på entreprenad.
T N § 48.
FÖRSLAG.
T ekniska nämnden besluter att utbjuda grundförbättring av
Skepp sviksvägen Etapp II på totalentreprenad, enligt förslag till
anbudsförfrågan, bilaga 4/2a och förslag till entreprenadprogram, enligt
bilaga 5/2a.
Övriga plankartor, längdprofiler och tvärprofil om projektet finns till
påseende under sammanträdet.
Arbetet bjuds ut på entreprenad och skall vara färdigtställt senast den 15
november 2011.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att omfatta försalget

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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19
35
49
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23.03.2011.
14.04.2011.
18.05.2011.

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.
T N § 35
Markägarna har kallats till ett protokollför disku ssionsmöte, måndagen
den 11.04.2011 kl. 19.00, angående grundförbättring av Södergatan.
T rafikavdelningens Stig Jansson deltar.
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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35
49
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23.03.2011.
14.04.2011.
18.05.2011.

T N § 35 forts.
Disku ssionsp rotokollet från sammanträdet delges T ekniska nämnden på
mötesdagen.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att anteckna sig diskussionsproto kollet till
kännedom samt att flukter uppsätt s på Södergatan för att ge
markägarna möjlighet att på plats ge synpunkter på grundförbättringen.
Arbetet bjuds ut på entreprenad och vara färdigt senast den 15
november 2011.
T N § 49.
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.
Arbetet bjuds ut på entreprenad och vara färdigt senast den 15
november 2011.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att omfatta förslaget

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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65
50
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23.06.2010.
18.05.2011.

EXTRA ARBE TSMOMENT I PROJE K T AV LOPP TORP E TAPP I.
T N § 65
Kommitté gruppen för avloppsprojekt T orp sammanträdde den
14.06.2010 mellan kl. 13.30 – 14.30.
Kommittén godkände arbetsbeskrivningen/entreprenadprogrammet för
avloppsprojekt T orp.
Kommitté gruppen beslöt följande:
Utbjuda på totalentreprenad avloppsprojekt T orp meddels annons i de
båda lokala tidningarna tisdagen den 22.06.2010.
Arbetsbe skrivningen/entreprenadprogrammet hämtas på
kommunkan sliet mot en kaution av 100,00 € som återbetalas när
handlingarna returneras i godkänt skic k.
Anbuden inlämnas till Eckerö kommun senast den 09.08.2010 kl.10.00.
Kommitté gruppen öppnar anbuden den 09.08.2010.
Lämnas till kommunstyrelsens sammanträde den 10.08.2010 och
kommunfullmäktiges sammanträde den 19.08.2010.
Entreprenadtid t.o.m. den 01.11.2011.
FÖRSLAG:
T ekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom.
BESLUT :
T ekniska nämnden antecknade sig ärendet till kännedom.
T N § 50.
Kommitté gruppen för avloppsprojekt T orp Etapp I har haft 4 st.
arbetsplatsmöten och beställt extra arbetsmoment enligt följande.
• Förhöjning av pumpstation 1 vid paviljongen i T orp, för att förhindra in
flöde av sjövatten vid högt vatten stånd.
• Ändrat pumpstationerna till liggande, volymen den samma.
• 6 meters trumma vid brunn med höjd 5,93.
• 6 meter avloppsrör vid sista brunnen som skydd för tryc ka vloppet.
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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65
50
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23.06.2010.
18.05.2011.

T N § 50 forts.
•
•
•
•
•
•

Elrör för anslutning av pumpstation 2 vid Herbert Karlsson.
En sluten tank vid pumpstation 1 har beställts istället för öppet
breddavlopp ut till havet. T anken 6 m3 stor.
Kommunalteknik, avlopp och vatten, läggs ned i samma rörgrav som
tryc kavloppet, även ytvattenrör.
Sänkning av ytvattenrör över fastigheten Västerskog 19:13
Sänkning av befintlig vattenledning har sänkt s på en sträc ka av 1 km.
Putsa upp dike mot daghemmet Nyckelpigan.

FÖRSLAG:
T ekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom.
BESLUT :
T ekniska nämnden antecknade sig ärendet till kännedom.

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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11
51

11

31.01.2011.
18.05.2011.

SKOLA NS TO ALETTER.

T N § 11
T ekniska nämnden delgavs S kolnämndens protokollsutdrag § 42/10 till
kännedom angående renoveringen av skolans toaletter, och fattade
därefter beslut i ärendet.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att inbegära VVS-projektering och
ko stnad sförslag för renoveringen av skolans toaletter. Ärendet är
brådskande.
T N § 51
FÖRSLAG:
T ekniska nämnden besluter att utbjuda byggnadsarbetet på entreprenad
för renovering av toaletter i Eckerö skola, enligt anbudsförfrågan bilaga
11/4, projektbeskrivning bilaga 12/4 och material specifikation bilaga
13/4. VVS och El arbetena mot timersättning. Arbetena med
renoveringen kan utföras under tiden 13.06.2011 – 15.08.2011.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att omfatta förslaget.

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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52

12

18.05.2011.

TI LLÄ GGSMEDEL FÖ R SKO LA NS UN DER HÅ LL
T N § 52
Maria Bonds har inbegärt anbud för 12 st. nya armaturer samt
arbetsko stnader enligt bilaga ¼.
Syftet med dessa belysningsarmaturer är att det finns en elev som byter
klassrum till hösten. Armaturerna placeras i ett nytt klassrum, vid
ingången bredvid matsalen, gymnastiksalens omklädningsrum samt i
korridoren.
FÖRSLAG:
T ekniska nämnden besluter att uppta i årets tilläggsbudget 1.850,00 €
exklusive mervärde sskatt för ändamålet. Belastar konto 4390-5111
Byggande och underhåll av byggnader.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att begära utlåtande av socialnämnden hur
man tolkar regelverket för handikapp anpassade utrymmen i
skolbyggnader.
T ekniska nämnden beslöt vidare att skolföre ståndare Maria Bonds
inbegär 3 st ny anbud för 12 st. nya armaturer samt arbetsko stnader
som öpp nas av Tekniska nämndens ordförande John Hilander och
kommuntekniker Rune Småroos.

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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53

13

18.05.2011.

ÄREN DEN TILL KÄNNE DOM
T N § 53
Arbetsdagbok Andrea s, april, bilaga 2/4
Arbetsdagbok Arto, april, bilaga 3/4
Månadsrapport april RV, bilaga 4/4
Ecke rölinjen grå- och svartvatten april, bilaga 5/4
Avloppsrapporter 3 st. april, bilaga 6/4
Flödesrapporter RV 4 st. bilaga 7/4
Arbetsplatsmöte 3, va-projekt T orp, bilaga 8/4
Kommunstyrelsens p rotokollsutdrag § 108/11, bilaga 9/4
LR:s be slut nr 223 T10, bilaga 10/4
LR:s b rev nr 235 T10, bilaga 14/4.
LR:s b rev nr 234 T10, bilaga 15/4.
Budgetuppföljning jan-april, bilaga 16/4
FÖRSLAG:
T ekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom.
BESLU T:

T ekniska nämnden antecknade sig ärendet till kännedom.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s
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Sekr.
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18.05.2011.

VA TTE N- OCH AVLOPPSA NSLUTNI NG D AVID K AR LBE RG
T N § 54
Upptogs till behandling Dav id Karlbergs ansökan om anslutning till
kommunens vatten- och avloppsledningsnät, på fastigheten Villa
Topazen RNr 1:29 i T orp by. Anslutningsavgiften är för vatten 1.027,20
€ inkl.moms 23 % och för avlopp 1.920,00 € inkl.moms 23 %, vatten
anslutningen betalas i en rat och avloppsanslutningen kan delas i 3 rater,
då är räntan 7 %. Anslutningspunkten ligger ca: 130 meter från
fastigheten.
Avtal har inte undertecknats.
FÖRSLAG:
T ekniska nämnden besluter att godkänna anhållan, samt att följande
villkor skall uppfyllas för vattenanslutning:
• 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. Dimension 40 mm.
T ekniska nämnden besluter att godkänna anhållan, samt att följande
villkor skall uppfyllas för avloppsanslutning:
• Anslutningsavtalets villkor skall följas.
• Eventuella marklov sköt s av abonnenten.
• Arbetet utförs av kommunen anvisade direktiv samt anslutningspunkt.
• Abonnenten bekostar alla arbets- och materialkostnader
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets ri ktighet
påseende
bestyrke s
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

EC KERÖ KOM M UN

SAMM ANTRÄ DESPROTOKOLL

Sida
§nr Sammanträdesdatum
TEKNIS KA NÄMN DEN

54

15

18.05.2011.

T N § 54 forts.
•
•
•

Abonnenten ombesörjer själv anlitande av valfri entreprenör.
Inkoppling skall ske sena st 1 år efter avtalets undertecknande.
Rensb runn för avlopp placeras på lämplig plats på tomten.

BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att omfatta förslaget.
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MEDBORGARI NI TIA TIV: Ä ND RING AV VÄG NAMN I STO RBY.

Kst § 100.
Medborgarinitiativ har anhängiggjorts av Carl-Gunnar Bergman med flera.
I medborgarinitiativet yrkas att korrigering sker av väg sträc kningen och
namnsättningen på de båda samfällda vägarna Vargkulavägen och Nya
Valbergsvägen i Storby, Eckerö kommun.
Nuvarande namnsättning på de båda vägarna härrör från 1980-talet och har
aktualiserats i samband med vägförrättning.
Frågan avser närma st om byte av vägnamn. Förslag till ändring av vägnamn
prövas av Kultur- och fritidsnämnden och i förekommande fall av
T ekniska nämnden. Vid namnbyte brukar oc kså samtliga fastighetsägare
tillfrågas i ärendet.
KOMMUNDIREKTÖRE NS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen remitterar medborgarinitiativet till beredning i dels
T ekniska nämnden, dels Kultur- och fritidsnämnden. T ekniska nämnden
anmodas att också gran ska tidigare vägförrättning och den faktiska
vägdragningen i förhållande till vägförrättningen.
BESLUT
Kommunstyrelsen remitterar medborgarinitiativet till vidare beredning i dels
T ekniska nämnden, dels Kultur- och fritidsnämnden. Tekniska nämnden
anmodas att också gran ska tidigare vägförrättning och den faktiska
vägdragningen i förhållande till vägförrättningen.
T N § 55.
Medborgarinitiativet som bilaga 17/4.
FÖRSLAG:
T ekniska nämnden besluter att föreslå kommunstyrelsen att inte korrigera
vägnamnen som omnämns i medborgarinitiativet.
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T N § 55 fort.
Motivering:
Om korrigeringen omfattas kommer samtliga adressnummer på
nuvarande Nya Valbergsvägen som börjar vid korsningen till Roger och
Lisbeth Småroos att ändras, där fastighetsägarna själv får ombesörja att
så ske r.
BESLUT :
Ordförande John Hilander anmälde jäv i ärendet och avlägsnade sig från
sammanträdesrummet.
T ekniska nämnden beslöt därefter att utse ledamot Sven-Erik Carlsson
till ordförande för denna §.
T ekniska nämnden beslöt efter förslag av Jan-Anders Öst röm
understödd av Mattias Sjöström där nämnden konstaterade enhälligt att
den är ingen remissin stans vad gäller vägnamn. Remissin stans är Kulturoch fritidsnämnden.
Vad gäller vägförättningar är det lantmäteribyrån som har
sa kkun skaperna.
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VA TTE NA NSLU TNI NG MIRJA ROSE NQVIS T- ISAKSSO N, S TOR BY
T N § 56
Upptogs till behandling Mirja Rosenqv ist-Isakssons ansökan om
anslutning till kommunens vattenledningsnät, för fastigheten Solsidan
RNr 16:30 i Storby by. Anslutningsavgiften är 1.027,20 € inkl.moms 23%,
vilken betalas i en rat. Fastigheten ligger ca: 50-60 meter från
kommunens serviceledning.
Avtal har inte undertecknats.
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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VA TTE NA NSLU TNI NG D ANIEL ROSENQVIS T, S TORBY
T N § 57
Upptogs till behandling Daniel Rosenqvists ansö kan om anslutning till
kommunens vattenledningsnät, för fastigheten Norra Hummelv ik RNr
16:21 i Storby by. Anslutningsavgiften är 1.027,20 € inkl.moms 23%,
vilken betalas i en rat. Fastigheten ligger ca: 50-60 meter från
kommunens serviceledning.
Avtal har inte undertecknats.
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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VA TTE NA NSLU TNI NG HENRI K BER TELL, S TOR BY
T N § 58
Upptogs till behandling Henrik Bertells ansökan om anslutning till
kommunens vattenledningsnät, för fastigheten Fiskartorpet RNr 14:26 i
Storby by. Anslutningsavgiften är 1.027,20 € inkl.moms 23%, vilken
betalas i en rat. Fastigheten ligger ca: 50-60 meter från kommunens
serviceledning.
Avtal har inte undertecknats.
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.

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

59

21

18.05.2011.

VA TTE NA NSLU TNI NG MAJ-LIS HOLMBE RG, MAR BY
T N § 59
Upptogs till behandling Maj -Lis Holmbergs ansö kan om anslutning till
kommunens vattenledningsnät, för fastigheten Sundbacka RNr 1:11 i
Marby by. Anslutningsavgiften är 1.027,20 € inkl.moms 23%, vilken
betalas i en rat. Fastigheten ligger ca: 70 meter från kommunens
huvudledning.
Avtal har inte undertecknats.
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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SEMESTER- OC H JOUR PÅ RE NINGSVER KE T SOMMARE N 2011.
T N § 60
Kommunteknikern och servicemännen har fördelat upp jourveckorna
under sommaren 2011, samt anpassat seme strarna enligt bilaga 18/4.
Andreas har 28 seme sterdagar tar ut 20 dagar.
Önskemål: Veckorna 27, 28, 30 och 31.
Arto har 38 semesterdagar tar ut 20 dagar.
Önskemål: Veckorna 29 och 30, i övrigt som det passar.
Rune har 38 semesterdagar tar ut 25 dagar.
FÖRSLAG:
T ekniska nämnden besluter att godkänna semester- och jour på
reningsverket enligt bilaga 18/4 som ges kommunsty relsen till
kännedom.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att godkänna semester- och jour på
reningsverket enligt bilaga 18/4 som ges kommunsty relsen till
kännedom.
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AVLOPPSANSL U TNI NG – MARIA S UN DHO LM
T N § 61
Ledamot John Hilander upptog till behandling varför inte
avloppsanslutningen till Maria Sundholm är utförd.
Kommunteknikern berättade bakgrunden till att den har fördröjt.
BESLUT .
T ekniska nämnden beslöt att kommuntekniker utreder var an slutningen
till kommunens ledningsnät kan ske. Samt att kostnader utreds.
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ÖVRIGA F RÅGO R
T N § 62
Ledamot Sven-Erik Carl sson ställde följande frågor:
Varför de toma fundamenten för GC-väg inte åtgärdats.
Sönder plogade belysningsarmaturer bör reparera s.
Kontrollera sönder plogade brunnslock som eventuellt bör bytas.’
Säkerhet sutru stning för arbete på tak skall införskaffa s till samtliga
fastigheter som kräver utru stningen.
Överhängande kvistar och grenar bör borttagas på kommunala vägar
och bostadsgator.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att samtliga frågor och påpekanden kan
utföras av kommunens servicemän.
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