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Torsdagen den 27.02.2014 kl.19:00–21:30

Sammanträdesplats

Kommungården i Överby

F ÖRE DRAGNI NG SL IS TA
TN § 1 Kallelse och beslutförhet
TN § 2 Val av protokolljusterare, tid och plats
TN § 3 Godkännande och komplettering av föredragningslistan
TN § 4 Vattenanslutning, Ove Hellman
TN § 5 Vattenanslutning, Johnny Siren
TN § 6 Vattenanslutning, Karolin Lindberg
TN § 7 Avloppsanslutning, Marcus Eriksson
TN § 8 Avloppsanslutning, Gripenberg Johan och Linda
TN § 9 Avloppsanslutning, Torvald Eriksson
TN § 10 Vattenledning, Siv Uppström
TN § 11 Skrivelse, Avloppssystem
TN § 12 Budgetuppföljning, Januari
TN § 13 Snöplogning
TN § 14 Borrhål, Solgården
TN § 15 Mulle Kompost
TN § 16 Extra Ärende: Vatten- och Avloppsanslutning, Kurt Häggblom
TN § 17 Extra Ärende: Staket vid Marknadsplatsen

Eckerö den 24.02.2014

Dina Friberg
Kommuntekniker
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Nr.
1

Plats och tid

Kommungården i Överby Torsdagen den 27.02.2014 kl. 19:00-

Beslutande

Brage Eklund
John Hilander
Kerstin Wikgren
Birgitta Blomqvist
Karl-Fredrik Björnhuvud

ordförande
viceordförande
ledamot, frånvarande
ledamot
ledamot, frånvarande

Föredragande

Dina Friberg

Kommuntekniker

Övriga närvarande

Ove Hellman, vid § 4

Paragrafer

1 - 17

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

Brage Eklund

Dina Friberg

Protokolljustering
Ort och tid

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid
Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid
Underskrift

Eckerö Tisdagen den 04.03. 2014, kl. 16.15.

John Hilander
Birgitta Blomqvist
Kommunkansliet i Överby den 05.03. 2014 kl. 09.00.
Dina Friberg
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TN § 1

Sida
2

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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TN § 2

Sida
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V AL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

FÖRSLAG:
Två protokolljusterare utses, vilka tillsammans med ordförande och
sekreteraren undertecknar protokollet från mötet.
BESLUT:
Att justera dagens sammanträdesprotokoll utsågs John Hilander och
Birgitta Blomqvist. Justering tisdagen 04.03.2014 kl.16.15.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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4

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med tilläggspunkter.

BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt godkänna föredragningslistan med följande
tilläggspunkter:
§ 16
§ 17

Vatten- och avloppsanslutning, Kurt Häggblom
Staket runt marknadsplatsen

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
27.02.2014

Dnr: TEK 43/2014
TN § 4

V ATTENANSLUTNING, OVE HELLMAN

TN § 92 27.11.2014

Upptogs till behandling Ove Hellmans ansökan om anslutning till
kommunens vattenledningsnät, för fastigheten Smultronviken RNr
13:69 i Storby. Anslutningsavgiften är 1.035,65 € inkl.moms 24%, vilken betalas i en rat.
Avtal har inte undertecknats.
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden besluter att godkänna anhållan, samt att följande
villkor skall uppfyllas:
• Anslutningsavtalets villkor skall följas.
• Eventuella marklov sköts av abonnenten.
• Arbetet utförs av kommunen anvisade direktiv samt anslutningspunkt
• Anslutningsavtal skall undertecknas före arbetet påbörjas.
• I anslutningskostnaden ingår sadel, ventil, spindelförlängare, vattenmätare, vattenmätarkonsol och två stycken avstängningsventiler.
• Abonnenten bekostar alla resterande arbets- och materialkostnader.
• Abonnenten ombesörjer själv anlitande av valfri entreprenör.
• Inkoppling skall ske senast 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 tryckklass 10 kg. Diameter 40 mm.
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt att bevilja ansökan samt överdimensionering till Ø63 av stamledningen.
Ärende enligt bilaga 1. Ove Hellman presenterar personligen sina
frågor angående vattenanslutningarna till fastigheter Smultronviken
och Blåbärsstrand.
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden lyssnar på Ove Hellman och svarar på hans frågor.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt att kommunteknikern bistår med hjälp av
beräkningar och underlag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
27.02.2014

Dnr: TEK 53/2014
TN § 5

V ATTENANSLUTNING, JOHNNY SIREN
Upptogs till behandling Johnny Sirens ansökan om anslutning till
kommunens vattenledningsnät, för fastigheten Solbackan RNr 16:34
i Storby. Anslutningsavgiften är 1.035,65 € inkl.moms 24%, vilken betalas i en rat.
Avtal har inte undertecknats.
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden besluter att godkänna anhållan, samt att följande
villkor skall uppfyllas:
- Anslutningsavtalets villkor skall följas.
- Eventuella marklov sköts av abonnenten.
- Arbetet utförs enligt kommunen anvisade direktiv samt anslutningspunkt
- Anslutningsavtal skall undertecknas innan arbetet påbörjas.
- I anslutningskostnaden ingår sadel, ventil, spindelförlängare, vattenmätare, vattenmätarkonsol och två stycken avstängningsventiler.
- Abonnenten bekostar alla resterande arbets- och materialkostnader.
- Abonnenten ombesörjer själv anlitande av valfri entreprenör.
- Inkoppling skall ske senast 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 tryckklass 10 kg. Diameter 40 mm.

BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt bevilja ansökan.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
27.02.2014

Dnr: TEK 55/2014
TN § 6

V ATTENANSLUTNING, KAROLIN LINDBERG
Upptogs till behandling Karolin Lindbergs ansökan om anslutning till
kommunens vattenledningsnät, för fastigheten RNr 43-404-1-45m 602
i Marby. Anslutningsavgiften är 1.035,65 € inkl.moms 24%, vilken betalas i en rat.
Avtal har inte undertecknats.
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden besluter att godkänna anhållan, samt att följande
villkor skall uppfyllas:
• Anslutningsavtalets villkor skall följas.
• Eventuella marklov sköts av abonnenten.
• Arbetet utförs av kommunen anvisade direktiv samt anslutningspunkt
• Anslutningsavtal skall undertecknas före arbetet påbörjas.
• I anslutningskostnaden ingår sadel, ventil, spindelförlängare, vattenmätare, vattenmätarkonsol och två stycken avstängningsventiler.
• Abonnenten bekostar alla resterande arbets- och materialkostnader.
• Abonnenten ombesörjer själv anlitande av valfri entreprenör.
• Inkoppling skall ske senast 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 tryckklass 10 kg. Diameter 40 mm.

BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt bevilja ansökan. Ledningen är en privat
sommarvattenledning och kommunen ansvarar inte för ledningen.
Kommunens ansvar upphör vid huvudvattenmätaren.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
27.02.2014

Dnr: TEK 44/2014
TN § 7

AVLOPPSANSLUTNING, M ARCUS ERIKSSON
Upptogs till behandling Marcus Erikssons ansökan om anslutning till
kommunens avloppsledningsnät, på fastigheten Aspliden RNr 6:21 i
Överby by. Anslutningsavgiften för avlopp är 1.940,35€ inklusive
moms 24%. Anslutningsavgiften kan delas i 3 rater.
Avtal har inte undertecknats.
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden besluter att godkänna anhållan, samt att följande
villkor ska uppfyllas för avloppsanslutning:
- Anslutningsavtalets villkor ska följas.
- Eventuella marklov sköts av abonnenten.
- Arbetet utförs enligt kommunen anvisade direktiv samt anslutningspunkt.
- Anslutningsavtal skall undertecknas innan arbetet påbörjas.
- Abonnenten skall meddela kommunen i god tid innan inkopplingsarbetet påbörjas.
- Abonnenten bekostar alla arbets- och materialkostnader.
- Inkoppling skall ske senast 1 år efter avtalets undertecknande.
- Rensbrunn för avlopp placeras på lämplig plats på tomten.
- Om abonnenten redan är vattenabonnent skall vattenmätaren avläsas när avloppsanslutningen är klar och meddelas till kommunen.
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt bevilja ansökan.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
27.02.2014

Dnr: TEK 46/2014
TN § 8

AVLOPPSANSLUTNING, GRIPENBERG JOHAN OCH LINDA
Upptogs till behandling Johan och Linda Gripenbergs ansökan om
anslutning till kommunens avloppsledningsnät, på fastigheten Lovisasgärdan RNr 1:39 i Överby by. Anslutningsavgiften för avlopp är
1.940,35€ inklusive moms 24%. Anslutningsavgiften kan delas i 3 rater.
Avtal har inte undertecknats.
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden besluter att godkänna anhållan, samt att följande
villkor ska uppfyllas för avloppsanslutning:
- Anslutningsavtalets villkor ska följas.
- Eventuella marklov sköts av abonnenten.
- Arbetet utförs enligt kommunen anvisade direktiv samt anslutningspunkt.
- Anslutningsavtal skall undertecknas innan arbetet påbörjas.
- Abonnenten skall meddela kommunen i god tid innan inkopplingsarbetet påbörjas.
- Abonnenten bekostar alla arbets- och materialkostnader.
- Inkoppling skall ske senast 1 år efter avtalets undertecknande.
- Rensbrunn för avlopp placeras på lämplig plats på tomten.
- Om abonnenten redan är vattenabonnent skall vattenmätaren avläsas när avloppsanslutningen är klar och meddelas till kommunen.
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt bevilja ansökan.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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__/__20__
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Sammanträdesdatum
27.02.2014

Dnr: TEK 45/2014
TN § 9

AVLOPPSANSLUTNING, TORVALD ERIKSSON
Upptogs till behandling Torvald Erikssons ansökan om anslutning till
kommunens avloppsledningsnät, på fastigheten Västra Mansjö RNr
6:71 i Torp. Anslutningsavgiften för avlopp är 1.940,35€ inklusive
moms 24%. Anslutningsavgiften kan delas i 3 rater.
Avtal har inte undertecknats.
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden besluter att godkänna anhållan, samt att följande
villkor ska uppfyllas för avloppsanslutning:
- Anslutningsavtalets villkor ska följas.
- Eventuella marklov sköts av abonnenten.
- Arbetet utförs enligt kommunen anvisade direktiv samt anslutningspunkt.
- Anslutningsavtal skall undertecknas innan arbetet påbörjas.
- Abonnenten skall meddela kommunen i god tid innan inkopplingsarbetet påbörjas.
- Abonnenten bekostar alla arbets- och materialkostnader.
- Inkoppling skall ske senast 1 år efter avtalets undertecknande.
- Rensbrunn för avlopp placeras på lämplig plats på tomten.
- Om abonnenten redan är vattenabonnent skall vattenmätaren avläsas när avloppsanslutningen är klar och meddelas till kommunen.
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt bevilja ansökan.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
27.02.2014

Dnr: TEK 49/2014
TN § 10

V ATTENLEDNING, SIV UPPSTRÖM

TN § 89 27.11.2013

Ärende enligt bilaga 2. Uppström önskar att Tekniska nämnden reglerar kostnaden för vattenledningen eftersom ytterligare en vattenabonnent kopplat in sej på deras vattenledning.
Uppström önskar också information från Eckerö kommun hur man
tänkt förhindra att deras vattenledning fryser i vinter.

FÖRSLAG :
Tekniska nämnden besluter att reglera kostnaden för vattenledningen.
Ledningen grävs fram och tilläggsisoleras, alternativt grundläggs djupare beroende på markbeskaffenhet och befintligt grundläggningsdjup.
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt att kommunteknikern kontaktar entreprenören och kontrollerar ledningsdragningen under vägen samt kontrollerar ledningens dimension.
Kommunteknikern och entreprenören inspekterade området i december 2013. Uppströms vattenanslutning är enligt avtal avsedd för bostadshus med en PN10 Ø40mm slang.
Uppströms vattenmätare är placerad i en betongbrunn i marken vid
Helge Lövströms bostadshus.
2012 fick Uppström en ny granne som anslöt sig till hennes vattenledning. Grannens infart går över vattenledningen.
Eftersom vintern 2012/2013 var första vintern som vattenledningen
frös kan man anta att vattenledningen inte är grundlagd tillräckligt
djupt och/eller bristfälligt isolerad under grannens infart.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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FÖRSLAG:
Tekniska nämnden slår fast var kommunens ansvar för ledningen slutar.
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt att kommunens ansvar slutar vid huvudvattenmätaren. Tekniska nämnden kan konstatera att ledningen inte är
grundlagd enligt givna direktiv. I Tekniska nämndens beslut från
28.02.2005 där det står det att ledningen ska läggas på frostfritt djup
eller förses med värmekabel. Ledningen är lagd som en sommarvattenledning. Vidare utreder Tekniska nämnden inkopplingen av Forsgårds vattenanslutning.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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Sammanträdesdatum
27.02.2014

Dnr: TEK 57/2014
TN § 11

SKRIVELSE, AVLOPPSSYSTEM
En skrivelse angående förtydligande av avloppsystem i Eckerö har
inkommit till Tekniska nämnden.
Avsändaren önskar få ett skriftligt svar på ansökningar om dispens
från ändringar i avloppssytemet angående fastigheterna Berghöjden
043-408-9-31 och Svensas 043-408-009-0033-W.
Avsändaren önskar också information om ett kommunalt stamnät är
aktuellt i området samt alternativa lösningar som godkänns i Eckerö
kommun.
Skrivelse. Bilaga 2.
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden svarar på skrivelsen.
BESLUT:
Tekniska nämnden meddelar att kommunens stamnät inte kommer
att byggas ut på det berörda området. Abonnenterna bör söka egna
avloppslösningar som uppfyller kraven på kväve och fosforutsläpp enligt gällande lagstiftning.
Ytterligare information rörande förlängning av dispens ges av byggnads- och miljönämnden.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
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Utdragets riktighet
bestyrkes
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Sammanträdesdatum
27.02.2014

Dnr: TEK 52/2014
TN § 12

BUDGETUPPFÖLJNING, JANUARI
Budgetuppföljning för januari enligt bilaga 3.
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden gör en budgetuppföljning för januari.
BESLUT:
Tekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom.
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Sammanträdesdatum
27.02.2014

Dnr: TEK 37/2014
TN § 13

SNÖPLOGNING

SN § 13 03.02.2014

Bilaga – Kontrakt daterat 23.10.2012.
Tekniska nämnden har med en entreprenör uppgjort ett kontrakt, den
23.10.2012) gällande snöplogning i Eckerö kommun. Se bilaga för
närmare information.
I kontraktet ingår även snöplogning vid infarter till pensionärer som
åtnjuter kommunal hemservice, färdtjänst och pensionärer 80 år
uppåt. Det är 27 personer som har betalt 65,10 € (inklusive moms) för
att erhålla denna service.
Under januari månad 2014 har plogningen uteblivit/varit försenad två
gånger och det har inkommit klagomål.
Tekniska nämnden har planerar att diskutera direktiv för snöplogningen på nästa möte den 13 februari 2014 och föredragande tar
gärna emot synpunkter från socialnämnden.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialchefen föreslår att socialnämnden diskuterar snöplogningen
och för fram synpunkter till tekniska nämnden. Förslag på synpunkter
som kan föras fram:
-

-

Det är viktigt att de kommuninvånare som betalt skild avgift för
snöplogning prioriteras av två anledningar. Det är frågan om klienter som skall besökas av kommunens egen äldreomsorgspersonal/hemsjukvården och de behöver komma fram. Det handlar
även om att personerna själva har funktionshinder eller annars
svårt att röra sig och behöver denna service för att kunna bo kvar
i eget hem och klara sitt vardagliga liv; ta sig till arbete/sysselsättning, komma fram till postlådan osv.
Socialnämnden anser att dessa personer skall prioriteras på så
sätt att deras infarter skall snöröjas först och oberoende av avsaknad av tjäle i marken eller andra problem som kan tillstöta.

SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Socialnämnden besluter att föra fram följande synpunkter angående
snöplogningen till tekniska nämnden:
Det är viktigt att de kommuninvånare som betalt skild avgift för
snöplogning prioriteras av flera anledningar. Det är frågan om kliProtokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
-
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enter som skall besökas av kommunens egen äldreomsorgspersonal/hemsjukvården och de behöver komma fram. Det handlar
även om att personerna själva har funktionshinder eller annars
svårt att röra sig och behöver denna service för att kunna bo kvar
i eget hem och klara sitt vardagliga liv; ta sig till arbete/sysselsättning, komma fram till postlådan osv.
Socialnämnden anser att ovanstående personer skall prioriteras
på så sätt att deras infarter skall snöröjas först och oberoende av
avsaknad av tjäle i marken eller andra problem som kan tillstöta.
Snöplogning hos ovanstående personen är även viktig för att
räddningsfordon vid behov skall kunna ta sig fram.
Entreprenören bör ha den utrustning som krävs för att kunna
sköta snöröjningen hos ovanstående personer.
Socialnämnden anser att det bör fastställas att entreprenören
skall röja snö hos ovanstående personers hus och garage, (så
nära ingången som möjligt) samt postlådor
Socialnämnden anser att entreprenören brutit kontraktet eftersom
plogningen inte utförts som avtalat.

FÖRSLAG:
Tekniska nämnden tar fram klarare direktiv för snöplogningen. Direktiven kunde med fördel nedtecknas och överlämnas till entreprenören.
BESLUT:
Tekniska nämnden har tagit del av Social nämndens beslut. Tekniska
nämnden konstaterar att inget kontraktsbrott har skett enligt de direktiv som entreprenören har tilldelats. Plogningen sker enligt körschema
som tas fram i samråd med kommunteknikern. Tekniska nämnden
jobbar enligt principen att hålla kostnaderna nere. Önskar Social
nämnden att nya direktiv skall införas medför det väsentliga merkostnader i framtiden.
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Sammanträdesdatum
27.02.2014

Dnr: TEK 51/2014
TN § 14

BORRHÅL , SOLGÅRDEN

TN § 58 25.09.2013

Utredningar har visat att kompletterande borrhål bör göras för att kapaciteten skall vara tillräcklig. Kommundirektören har bett TN att ta
ärendet vidare.
FÖRSLAG: Återremitteras för vidare beredning. Underlag för arbetet
finns ej tillgängligt vid tidpunkten för skrivande av kallelse.
BESLUT: Nämnden beslöt verkställa upphandling av borrhål enligt
förslag från Epab.

TN § 90 27.11.2013

Tekniska nämnden har bjudit ut på entreprenad borrningen av 3 st
energibrunnar för att täcka energibehovet vid Solgården. Riktade förfrågningar tillsammans med förfrågningsunderlag uppgjort av Epab
skickades till TBL Brunnsborrning Ab och INPRO Brunnsborrning Ab.
Anbuden öppnades måndagen 25.11.2013 kl.12.00-12.30 av Conny
Eklund och Dina Friberg på kommunkansliet. Protokoll från öppnandet enligt bilaga 3.
FÖRSLAG :
Tekniska nämnden besluter att anta det lägsta anbudet för
borrning av energibrunnarna, dvs TBL Brunnsborrnings anbud.
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt att anta TBL Brunnsborrnings Ab:s anbud.
Borrhålen vid Solgården färdigställdes vid årsskiftet 2013/2014. Arbetet slutsynades 24.01.2014 på plats av Tekniska nämndens ordförande, kommunteknikern och projektansvarig från TBL.
Protokoll slutsyn borrhål Solgården. Bilaga 4.
Koordinater borrhål. Bilaga 5.
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FÖRSLAG:
Tekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom.
BESLUT:
Tekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom.
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Sammanträdesdatum
27.02.2014

Dnr: TEK 54/2014
TN § 15

M ULLE KOMPOST
Kommunen har i sin ägo 2st eldrivna Mulle komposter som tidigare
använts för kompostering av köksavfall vid Eckerö skola. Dessa komposter har varit avställda en längre tid och förvaras för tillfället vid reningsverket i Storby. Eftersom komposterna har stått oanvända vid
reningsverket en längre tid är det oklart om de fungerar mera. En
spekulant har hört av sig till kommunteknikern och erbjudit 70€ för en
utav komposterna i befintligt skick.
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden antar budet på 70€ och även bjuder ut den andra
till försäljning.
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt att bjuda ut 2st Mullekomposter och en
bilsläpvagn till försäljning. Anbud ges till kommunteknikern. Annons
sätts i kommuninfo. Allt säljes i befintligt skick.
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Sammanträdesdatum
27.02.2014

Dnr: TEK 50/2014
TN § 16

EXTRA ÄRENDE: V ATTEN - OCH AVLOPPSANSLUTNING, KURT HÄGGBLOM
FÖRSLAG:
Kurt Häggblom kopplas in på nya vattenledningsnätet.
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt att koppla in Kurt Häggblom på nya vattenledningsnätet eftersom han är den sista abonnenten på gamla ledningsnätet som inte automatiskt byts i samband med avloppsanslutning då abonnenten är befriad från anslutning enligt åldersgrupp.
Abonnenten tecknar anslutningsavtal för avlopp.
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EXTRA ÄRENDE: STAKET VID M ARKNADSPLATSEN
Staketet vid marknadsplatsen bör ses över. Framtida verksamheten
på platsen måste utredas.
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till v ilken
rättelseyrkandet kan framställas
samt tid för yrkande av rättelse

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett
skriftligt rättelseyrkande.
§§ 1 – 17
Myndigheten till vilken rättelse kan yrkas; myndighetens adress och
postadress:
Tekniska nämnden i Eckerö
Södra Öv erbyv ägen 8
AX-22270 Eckerö

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delgivning av beslutet.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på.
Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.
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