SAMMAN TRÄDESK ALLE LSE

ECKERÖ KOMM UN
TE KNIS KA NÄMN DEN

Sammanträdestid

Onsdagen den 21.03.2012 kl 19.00

Sammanträdesplats

Kommunkansliet i Överby.
F Ö RE D RA G NI N G S L I ST A
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Kallelse och beslutförhet.
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Godkännande och komplettering av föredragningslistan.
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Mötesdagar 2012.
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TN § 13

Förändring av ärenden till kännedom.
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TN § 14

Vattenanslutning Hanna o Johan Forsgård.
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TN § 15

Vattenanslutning Gunnar Granlund.
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TN § 16

Vatten- och avloppsanslutning Christoffer Löfström.
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TN § 17

Vatten- och avloppsanslutning Bengt Granberg.
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TN § 18

Skrivelse av Ålands jakt och Fiskemu seum.
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TN § 19

Viktbegränsning av kommunalväg.

12

TN § 20

Försäljning av Valmet traktor och släpvagn.
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TN § 21

Semestervikarie 2012.
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TN § 22

Vatten- och avloppsfakturering.
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TN § 23

Vattenledning till fastigheten Styrsingsudd RNr 6:89 i T orp.
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TN § 24

Ärenden till kännedom.
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TN § 25

Investeringar 2012.

Ecke rö den 15.03.2012
Rune Småroos
Kommuntekniker
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EC KERÖ KOM M UN

SAMM ANTRÄ DESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

TE KNISKA NÄMN DEN

21.03.2012.

Nr
1

Plats och tid

Kommungården i Överby onsdagen den 21.03.2012 kl 19.00 – 21.10.

Beslutande

Brage Eklund
John Hilander
Birgitta Blomqvist
Karl-Fredrik Matt sson
Kerstin Wi kgren

Ordf.
Vice ordf.
Ledm
Ledm
Ledm

Föredragande

Rune Småroos

Kommuntekniker

Öv riga närvarande

Paragrafer

9 – 25

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

Brage Eklund

Rune Småroos

Protokollj ustering
Ort och ti d

Ecke rö torsdagen den 22.03. 2012, kl. 13.00.

John Hilander

Kerstin Wi kgren

Protokollet framlagt till
påseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby fredagen den 23.03. 2012 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

9 - 11
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21.03.2012.

KALLELSE OC H BESL U TFÖR HET
TN § 9
BESLUT :
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

VAL AV PRO TO KOLLJ USTER ARE, TI D OC H PLA TS.
T N § 10
BESLUT :
Att justera dagens sammanträdesprotokoll utsågs John Hilander och
Kerstin Wikgren. Justering torsdagen den 22.03.2012, kl. 13.00.

GODK ÄN NA NDE OCH KOMPLETTE RING AV FÖRE DR AGNINGSLISTAN
T N § 11
BESLUT :
Föredragningslistan godkändes med följande tillägg:
25. Investeringar 2012.

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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21.03.2012.

MÖTESD AGAR 2012.
T N § 12
FÖRSLAG:
T ekniska nämnden besluter att sammanträdena under året hålls normalt
på onsdagar, avvikelser kan ske om något oförutsett ske r.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att sammanträdena under året hålls normalt
på onsdagar, avvikelser kan ske om något oförutsett ske r.

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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21.03.2012.

FÖRÄ ND RING AV Ä REN DEN TI LL K ÄNNEDOM
T N § 13
Förändring av ärenden till kännedom, så att protokollsutdrag från
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige utgår som bilagor i kallelsen,
de kan läsas på kommunens hemsida, samt att servicemännens
dagböcker, Ec kerölinjens gråvattenredovisning, analysrapporter från
reningsverket och flödesrapporter från reningsverket, finns att läsa på
kommunkan sliet för de ledamöter som är intresserade.
FÖRSLAG:
T ekniska nämnden besluter att pappersbilagor protokollsutd rag från
kommunstyrels en och kommun fullmäktig e, servicemännens dagb öcker,
Eckerölinj ens gråv atten redovisnin g, analys rapport er från reningsv erket och
fl ödes rapporter från reningsverket utg år i kallels e utskick en.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att pappersbilagor protokollsutdrag från
kommunstyrels en och kommun fullmäktig e, servicemännens dagb öcker,
Eckerölinj ens gråv atten redovisnin g, analys rapport er från reningsv erket och
fl ödes rapporter från reningsverket utg år i kallels e utskick en. Om
kommunteknik ern ser något som avvik er från det normal a tas det upp till
känn edom på följande s ammanträde.

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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21.03.2012.

VA TTE NA NSLU TNI NG H AN NA o JO HAN F0RSG ÅR D, S TORBY.
T N § 14
Upptogs till behandling Hanna o Johan Forsgår ds ansö kan om
anslutning till kommunens vattenledningsnät, för fastigheten Vestansol
RNr 6:60 i Storby by. Anslutningsavgiften är 1.027,20 € inkl.moms 23%,
vilken betalas i en rat. Fastigheten ligger ca: 30 meter från kommunens
serviceledning. Ansökan inlämnad den 19.01.2012.
Avtal har 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, med tillägg att sökanden
även betalar 735,75 € för serviceledningen som redan är byggd.
Kommunen betalar sedan den förra anslutaren med samma summa.

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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21.03.2012.

VA TTE NA NSLU TNI NG GUNN AR G RA NL UN D, S TOR BY.
T N § 15
Upptogs till behandling Gunnar Granlunds an sö kan om anslutning till
kommunens vattenledningsnät, för fastigheten Sandbacka RNr 12:76 i
Storby by. Anslutningsavgiften är 1.027,20 € inkl.moms 23%, vilken
betalas i en rat. Fastigheten ligger ca: 40 meter från kommunens
huvudledning. Ansö kan inlämnad den 15.02.2012.
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 omfattade förslaget, samt att inkopplingen
skall ske från kommunens ledning som ligger på södra sidan om
Sandmogränd.

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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21.03.2012.

VA TTE N- OCH AVLOPPSA NSLUTNI NG C HRISTO FFER LÖFS TRÖM
T N § 16
Upptogs till behandling Christoffer L öfströms an sö kan om anslutning
till kommunens vatten- och avloppsledningsnät, på fastigheten Vreten
RNr 5:3 i Storby 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: 100 meter från
fastigheten. Ansö kan inlämnad den 21.02.2012.
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_
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21.03.2012.

T N § 16 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.
Anslutningsavtal skall underteckna s före arbetet påbörjas.

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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21.03.2012.

VA TTE N- OCH AVLOPPSA NSLUTNI NG BE NGT G RANBE RG
T N § 17
Upptogs till behandling Bengt Granbergs an sökan om anslutning till
kommunens vatten- och avloppsledningsnät, på fastigheten
Fyrv aktartomten RNr 10:33 i Storby 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: 35 meter
från fastigheten. Ansökan inlämnad den 24.02.2012.
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_
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21.03.2012.

T N § 17 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.
Anslutningsavtal skall underteckna s före arbetet påbörjas.

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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21.03.2012.

SKRIVELSE AV ÅLAN DS JAK T OC H FISKEMUSE UM.

T N § 18
Upptogs till behandling en skrivelse av Ålands jakt och Fiskemuseum
daterad den 22.02.2012, angående att överta kontroll och skötsel av
Ålands jakt och Fiskemu seums avloppspumpstation i Käringsund.
Skrivelsen som bilaga 1/2.
FÖRSLAG:
T ekniska nämnden besluter att inte ingå avtal med Ålands jakt och
Fiskemuseum för kontroll och sköt sel av avloppspumpstation i
Käringsund.
Nämnden rekommenderar Ålands jakt och Fiskemuseum att ingå
sköt selavtal med någon etablerad VVS firma.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att bordlägga ärendet, för att förhandla med
Ålands Jakt- och Fi skemuseum om ett eventuellt sköt selavtal för
museets avloppspumstation. Tidsaspe kter, ko stnader m.m.

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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21.03.2012.

VIK TBEG RÄ NSNI NG AV K OMMUNA LVÄG
T N § 19
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 till 8 ton, fr.o.m.
den 30.03.2012 tillsvidare.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att viktbegränsa S kagvägen till 8 ton, fr.o.m.
den 23.03.2012 tillsvidare.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.
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Sekr.

EC KERÖ KOM M UN

SAMM ANTRÄ DESPROTOKOLL

Sida
§nr Sammanträdesdatum
TEKNIS KA NÄMN DEN

20

13

21.03.2012.

FÖRSÄ LNING AV VA LMET TR AK TOR OCH S LÄPVA GN.
T N § 20
Kommunen har ingen nytta av den testamenterade Valmet traktor
årsmodell 1977 med tillhörande schaktblad och bakskopa samt släpvagn
årsmodell 2009.
Motorn läcker olja via vevaxeltätningarna.
Bakaxeln läcker olja vid högra bakhjulet.
Batteriet bör förnyas
Generatorn är spruc ken.
Spräckt bakruta.
Belysning, värmefläkt och blinkljus bör repareras
Sprickor i framdäcken..
FÖRSLAG:
T ekniska nämnden besluter att sälja Valmet traktor årsmodell 1977 med
tillhörande schaktblad och bakskopa samt släpvagn årsmodell 2009.
Separata anbud dels på Valmet traktor årsmodell 1977 med tillhörande
scha ktblad och bakskopa och släpvagn årsmodell 2009.
Annons i Eckerö Info i april, enligt bilaga 2/2.
BESLUT :
T ekniska nämnden besluter att föreslå kommunstyrelsen att sälja Valmet
traktor å rsmodell 1977 med tillhörande schaktblad och bakskopa.
Annons i Eckerö Info i april, enligt bilaga 2/2.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
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21.03.2012.

SEMESTERVI KA RIE 2012.
T N § 21
Sommaren närmar sig och kommunen är i behov av en sommar vikarie
att utföra gräsklippning, möbelflyttning i skolan samt allmän
fastighetssköt sel. Sökande skall ha körkort.
FÖRSLAG.
T ekniska nämnden besluter att anställa Johan Henriksson som
sommarvika rie sommaren 2012.
Anställningstid 14.05.2012 – 17.08.2012.
Lön enligt tidigare anställning.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att bordlägga ärendet, för att utreda om
anställningen bryter mot fackliga avtal, samt att utreda hur många %
Johan Henriksson är an ställd av T ekniska nämnden.

Protokolljusterarnas signatur
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21.03.2012.

VA TTE N- OCH AVLOPPSFA K TURE RING.
T N § 22
Lönebokförare Håkan Häggblom har inlämnat en skrivelse daterad den 8
mars 2012, angående vatten- och avloppsfakturering. Faktu reringen sker
idag två gånger per år. Önskemålet är att faktureringen skall ske tre
gånger per år. Skrivelsen som bilaga 3/2.
FÖRSLAG:
T ekniska nämnden besluter att föreslå kommunstyrelsen att ändra
faktureringen till tre gånger per år enligt bilaga 3/2.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att föreslå kommunstyrelsen att ändra
faktureringen till tre gånger per år enligt bilaga 3/2.
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21.03.2012.

VA TTELE DNI NG TIL L FAS TIGHETE N STY RSINGSU DD RNr 6 :89 I TO RP.
T N § 23
Nils-Olof Mattsson har inlämnat en skrivelse daterad den 29.02.2012,
angående vattenanslutning till fastigheten Styrsingsudd RN r 6:89 i T orp
by. Skrivelsen som bilaga 4/2.
FÖRSLAG:
T ekniska nämnden besluter att inte i detta skede bygga ut
vattenledningsnätet till fastigheten Styrsingsudd R Nr 6:89 i Torp by.
Motivering: Sökanden Nils-Olof Mattsson har i ansökan om fast ställelse
av detaljplan för del av fastigheten Västra Styrsingsudd R Nr 6:89 i Torp
by, har förbundit sig att bekosta byggande av vägar och
avloppsreningsverk samt rörledningar för vatten, avlopp och dagvatten.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att inte i detta skede bygga ut
vattenledningsnätet till fastigheten Styrsingsudd R Nr 6:89 i Torp by.
Motivering: Sökanden Nils-Olof Mattsson har i ansökan om fast ställelse
av detaljplan för del av fastigheten Västra Styrsingsudd R Nr 6:89 i Torp
by, har förbundit sig att bekosta byggande av vägar och
avloppsreningsverk samt rörledningar för vatten, avlopp och dagvatten.
T ekniska nämnden konstaterade också att det inte finns medel upptaget i
årets budget.
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ÄREN DEN TILL KÄNNE DOM.
T N § 24
Slutreglering av vattendebitering år 2011, bilaga 5/2.
M:hamns stad s externslam taxa år 2012, bilaga 6/2.
T ekniska nämndens driftsbudget år 2012, bilaga 7/2.
T ekniska nämndens investeringsbudget år 2012, bilaga 8/2.
Instru ktion för T ekniska nämnden i Eckerö kommun, bilaga 9/2.
Offert på ytbeläggningar år 2012, bilaga 10/2.
FÖRSLAG:
T ekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom.
BESLU T:

T ekniska nämnden antecknade sig ärendet till kännedom.
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INVES TERING A R 2012.
T N § 25
T ekniska nämnden diskuterade året s investeringsbudget enligt följande.
1. Byggnads planev ägar.
Ytbeläggning del av Nyckelpigsgatan, Haraldsgatan och Elnasgränd.

Offerter på ytbeläggningar är utskickade.
2. Kom munalvägar.
Ytbeläggning Skeppsviksvägen Etapp II och Södergatan.
Offerter på ytbeläggningar är utskickade.
Grundförbättring av Skeppsviksvägen Etapp III, entrepreör har
antagits.
Grundförbättring av Skagvägen Etapp II, anbudshandlingar har
uppgjorts.
Pr ojektering av Norrvägen har beställts.
3. Vägbelysning.
Vägbelysning östra Över by och Haralds, offerter skall tas in.
Pr ojektering östra Marby korsningsbelysning, skall beställas.
4. Avloppsledningar.
Nybyggnad av avlopp Tor p Etapp II, under projektering.
Utbyggnad av av lopp södra Överby och Böle Etapp II, inväntar
beslut om finansier ingsstöd.
5. Vattenledningar.
Utbyggnad av vattenledning till Mellanön, skall utbjudas på
entreprenad.
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6. Reningsverket.
För längning av utloppsledning, skall bjudas ut på entreprenad.
Poly merblandning, frekvensomv andlare och omr örare, offerter
skall begäras.
7. Fastigheter.
Offeter skall in begäras på nytt köksgolv Ec kerö skola, målning
av fasader Ekebo.
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