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KALLELSESIDA
utfärdad
Sammanträdestid: 20.06.2018, kl.16.00.
Sammanträdesplats: Brändö kommunkansli, Åva.
§ 21. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.
§ 22. PROTOKOLLJUSTERARE
§ 23. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV
FÖREDRAGNINGSLISTAN.
§ 24. VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2017.
§ 25. BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET FÖR REDOVISNINGSSKYLDIGA ÅR 2017.
§ 26. TILLÄGGSBUDGET I 2018/BUDGETEN FÖR ÅR 2018.
§ 27. ÄNDRING I FÖRVALTNINGSSTADGAN.
§ 28. ANHÅLLAN OM ANSTÅND MED AMORTERING/ANDELSLAGET BRÄNDÖ-KUMLINGE FIBER.
§ 29. BYGGANDE AV HYRESLÄGENHETER M.M.
§ 30. LAPPO SKOLBYGGNAD MED TOMT/ANBUD.
§ 31. ÄNDRING I TAXAN/HYRAN FÖR BRÄNDÖHALLEN.
§ 32. NAMNFÖRSLAG FÖR KOMMUNALVÄGAR.
§ 33. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.

Protokollet framläggs till påseende 27.06.2018 , kl.16.00 på kommunkansliet i Åva
Sammankallare Jonny Karlström, kfge.ordf. enligt uppdrag John Wrede, kom.dir.
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Åva(kommunkansliet) under tiden 14
– 20.06.2018
Intygar John Wrede, kom.dir.
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Sammanträdestid:
Sammanträdesplats:
Beslutande
Ordinarie:

onsdagen 20.06.2018 kl.16.05 – 18.31
Brändö skola /Storklyndan, Brändö by
Suppleanter :

Jonny Karlström, ordf.
Thomas Sjöman, viceordf.,
Florin Filip
Peter Granberg
Karl-Johan Henriksson
Olof Holmberg
Pia Lindberg-Lumme
Mathias Lindman
Margaret Lundberg
Malena Strandvall
Tiina Thörnroos

Dan-Ole Åkerberg
Björn Carneholm

Övriga:
Tommy Öström, Kst.ordf.
Marja Tuomola, Kst. 1 viceordf.
John Wrede, kom.dir.
X Susanne Öström, ekonomichef
Paragraf §§ 21 – 33.
Underskrifter:
Jonny Karlström
ordförande

John Wrede
protokollförare

Karl-Johan Henriksson
protokolljusterare

Margaret Lundberg
protokolljusterare/ordf. § 28.

Utdragets riktighet intygar

Protokollet framlagts till påseende intygar:

Åva, datum

/

2018
datum_______namn_____________________________

John Wrede, kommundirektör
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21. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kommunfullmäktige 20.06.2018:
Konstaterades att sammanträdet var lagligen sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter
beslutfört.
22. PROTOKOLLJUSTERARE.
Kommunfullmäktige 20.06.2018:
Till protokolljusterare valdes Karl-Johan Henriksson och Margaret Lundberg.

23. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.
Kommunfullmäktige 20.06.2018:
Punkten ger möjlighet att ändra på innehållet i föredragningslistan.
Även extra ärenden bör tas upp i samband med denna punkt (enkel majoritet).
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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24. VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2017.
Kommunstyrelsen 16.05.2018:
Genomgång av nämndernas förslag. Inbegripande även Kst:s egna resultatområden (inkl. huvudböcker; sammandrag
och detalj) till verksamhetsberättelser samt förslag till bokslut för verksamhetsåret 2017, samt förslag till åtgärder med
anledning av räkenskapsperiodens resultat i enlighet med kommunallagen § 70. Genomgång och ”klubbning” an efter
d.v.s. en sida i taget.
I samband med ärendet behandlas också bifogade ”Bekräftelsebrev till revisorn”.
Konstateras att ÅLR meddelat, efter att balansboken färdigställts m.m., att understödet för kollektivtrafiken för 2017
uppgår till 35 894,95 € ref. till balansbokens 30 000 € (uppskattad och enligt budgeten). Skillnaden om 5 894,95 €
bokförs därför på 2018.
FÖRSLAG:
Att bifogade förslag till bokslut för år 2017 och verksamhetsberättelse samt kommunstyrelsens förslag till åtgärder
med anledning av årets resultat godkänns och undertecknas av samtliga närvarande styrelseledamöter i enlighet med
kommunallagen § 68 inklusive valda strykningar i textdelen för RO Biblioteks- och kulturnämnden (motivering: för
detaljerad redovisning, meddelats bibliotekarie Lundberg av KD) samt mening i RO Bellarshamn och omskrivning
och korrigering (fel summor) under investeringarna i RO Uthyrda fastigheter och även i sammanfattningen av
investeringarna på sida 70.
Utöver bokslutet m.m. godkänns bifogade förslag till ”Bekräftelsebrev till revisorn”.
Ärendet för revision och till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
---------------Kommunfullmäktige 20.06.2018;
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet. Kst.ordf. presenterade helheten, KD allmänt och ekonomichefen det
ekonomiska resultatet. Genomgång per resultatområde och godkännande.
Konstaterades att revisorerna vid revisionen den 30.05.2018 utan anmärkningar (men vissa påpekanden) undertecknat
bokslutet.
Bifogas Kst:s undertecknade förslag i ärendet.
Diskussion.
BESLUT:
Kfge godkänner förslaget till verksamhetsberättelse och bokslut (bifogade balansbok för 2017).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
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25. BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET FÖR REDOVISNINGSSKYLDIGA ÅR 2017.
Kommunfullmäktige 20.06.2018;
Enligt kommunallagen §§ 76 och 77 bör revisorerna inom maj månad året efter varje räkenskapsperiod avge berättelse
till kommunfullmäktige med en redogörelse för resultaten av revisionen. I berättelsen skall revisorerna uttala sig om
bokslutet bör godkännas och de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet. Med redovisningsskyldiga avses enligt
kommunallagen 72 § medlemmarna i de kommunala organen samt den ledande tjänstemannen inom respektive organs
uppgiftsområde.
Bifogas revisionsberättelsen.
Diskussion.
BESLUT:
Ansvariga d.v.s. kommunstyrelsen och ledande tjänstemän beviljas ansvarsfrihet för verksamheten för år 2017.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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26. TILLÄGGSBUDGET I 2018/BUDGETEN FÖR ÅR 2018.
Kommunstyrelsen 13.06.2018:
Enligt budgeten (tidtabellen) för år 2018 bör nämnderna per 15.05.2018 inkomma med
anhållan om ändringar i årets budget (Tilläggsbudget I).
FÖRSLAG:
Förslag att bifogade förslag till Tilläggsbudget I omfattas.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunfullmäktige 20.06.2018:
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet. Bifogas.
Diskussion.
BESLUT:
Enligt Kst:s förslag.
-----------------------
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27. ÄNDRING I FÖRVALTNINGSSTADGAN.
Kommunstyrelsen 13.06.2018;
Konstaterades att § 84 i förvaltningsstadgan lyder:
”84 § Lediganslående av befattning (anställd i arbetsavtalsförhållande – arbetstagare)
När en befattning blir ledig på grund av att befattningshavaren sagt upp sig, går i pension eller avlider, klargörs
det av organet som befattningen underlyder, om befattningen fortfarande behövs. Om befattningen behövs, se
nedan, besätter man den efter att den lediganslagits.
Befattning kan lediganslås på nytt eller ansökningstiden förlängas, såvida inte sökanden uppfyller
behörighetsvillkoren eller om man i övrigt anser att det är nödvändigt att få fler sökanden. I tillkännagivandet om
ett nytt ansökningsförfarande ska nämnas om de tidigare ansökningarna blir beaktade.
Behovet av befattning, se ovan, prövas av styrelsen på förslag av respektive organ.”
Med fet stil prövning som befaras göra ”processen” kännbart långsammare.
FÖRSLAG:
Prövning av styrelsen (Kst.) om befattning fortfarande behövs stryks (se ovan med fetlagd text). Meningen i sin helhet
m.a.o..
Som motivering anförs att processen blir kännbart långsammare om befattning som lediganslås varje gång skall föras
till Kst. för prövning men också att nämnden både ha kunskapen om behovet av befattningen (inkluderar ett
ansvarstagande).
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
-------------------

Kommunfullmäktige 20.06.2018:
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet.
Diskussion.
BESLUT:
Enligt Kst:s förslag.
------------------------
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28. ANHÅLLAN OM ANSTÅND MED AMORTERING/ANDELSLAGET BRÄNDÖ-KUMLINGE FIBER.
Kommunstyrelsen 16.05.2018:
Andelslaget Brändö-Kumlinge fiber anhåller om anstånd för 5 år med amortering av lån beviljat av Brändö kommun
om 200 000 €. Motsvarande anhållan har även skickats till Kumlinge kommun (motsvarande lån med villkor etc.).
Anhållan bifogas.
Kfge ordf. Karlström och KD Wrede anmälde jäv och deltog sålunda ej i behandlingen av ärendet (Karlström
ordinarie medlem i BKFs styrelse och Wrede ersättare i BKFs styrelse).
FÖRSLAG (av ordf. Öström):
Andelslaget Brändö-Kumlinge fiber beviljas anstånd med amortering ref. till bifogade anhållan.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunfullmäktige 20.06.2018:
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet. Ordf. Karlström och KD Wrede anmälde jäv och deltog sålunda ej i
behandlingen av ärendet (Karlström och Wrede medlemmar av BKF:s styrelse).
Diskussion. Till ordf. för ärendet valdes ledamot Margaret Lundberg.
BESLUT:
Enligt Kst:s förslag.
------------------------
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29. BYGGANDE AV HYRESLÄGENHETER M.M.
Kommunstyrelsen 16.05.2018:
Konstaterats att diskussioner förts i samband med Kfge m.m. om byggande av hyresbostäder närmast för familjer och ref. till
kommunens kassa.
FÖRSLAG:
Arbetsgrupp tillsätts av Kst. inom augusti 2018 för att ta fram förslag (ritningar m.m.) till byggande av 2-3 hyresbostäder i
Bellarshamn (på någon av de tomter som är avsedda för rad-, kedjehus motsvarande). Bostäderna bör hålla ”hyfsad” nivå/standard
(ex. med beaktande av läget d.v.s. med sjöutsikt även med ex. tillräcklig terrass etc.) och bestå av 3-4 rum och ca 70 – 100 m2 till
en kostnad av max. ca 2500 € per m2 (exkl.moms.). Bostäderna bör i mån av möjlighet, ref. till nämnda byggkostnader i första
hand, vara så ”hållbara” som möjligt d.v.s. ”låg”energihus med uppvärmning i form av sol-, jord-, berg-, vatten- eller/och
luftvärme (kombination också möjlig). Medel för byggandet max. 500 000 € (medel utgående från arbetsgruppens förslag,
kostnadsberäkning, upptas i budgeten för år 2019). Kst. godkänner förslagen till byggnad, byggnader inom oktober 2018.
Byggandet bör påbörjas senast mars 2019 så att byggnaden, byggnaderna är klara för inflyttning senast oktober 2019. Kst.
ansvarar i sista hand för verkställigheten (kan i mån av möjlighet delegeras till arbetsgrupp i form av byggnadskommitté eller
byggnadstekniskanämnden).
Som motivering framförs att det i kommunen idag finns ca 60 hyresbostäder varav då bara ett fåtal större än 1-2 rummare och att
efterfrågan kan finnas för s.k. familjebostäder d.v.s. 3-4 rummare. Detta eftersom kommunen har fattat beslut, se Kfge
11.04.2018, om att med hjälp av kommunikatör försök locka i första hand barnfamiljer att flytta till kommunen. Ytterligare
motivering är att kommunen, som då frångår principer sedan snart decennier tillbaka att inte bygga egna hyresbostäder, kan få
rimlig avkastning på den kassa kommunen för närvarande har om ca 1,3 miljoner euro (per 31.12.2017).
Tanken är att bostäderna i första hand skall vara ”genomgångsbostäder” d.v.s. för den tid som nyinflyttade till kommunen söker
efter lämpligt permanent boende (köp av befintligt boende eller nybyggnad). Konceptet med den successivt höjda hyran ger tid för
”provboende” i kommunen d.v.s. för att ge hyresgästen tid att fatta beslut om att stanna i kommunen och ”investera” i permanent
boende. Det är alltså inte i första hand meningen att bostäderna skall förbli permanent boende d.v.s. längre än för 3-5 år.
Bostäderna hyrs m.a.o. inte ut för längre tid än 5 år.
Vid val av hyresgäst prioriteras barnfamiljer (en av bostäderna kan ”sparas” d.v.s. lämnas outhyrd tills hyresgäst i form av
barnfamilj hyr bostaden, def. barnfamilj; med minst ett barn under 15 år).
En av de nya bostäderna (Kst. besluter vilken, se även Kst.24.01.2018/§ 8) erbjuds hyresgästerna i bostad nr 2 i Brändö bostäder
för hyran som motsvarar år 3 och 4 utan annan än sedvanlig hyresförhöjning framöver (bör ske ungefär 1 månad före bostäderna
blir klara för inflyttning).
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------

Kommunfullmäktige 20.06.2018:
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet.
Diskussion.
Förslag av ordf. Karlström att Kst:s förslag omfattas med strykning av texten ”Konceptet med den successivt …(bör
ske ungefär 1 månad före bostäderna blir klara för inflyttning)”.
BESLUT:
Kst:s beslut inkl. Karlströms ändring (strykning) omfattas.
------------------------------------------------------------------------
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30. LAPPO SKOLBYGGNAD MED TOMT/ANBUD.
Kommunstyrelsen 14.02.2018:
Utgångspriset för Lappo skolbyggnad, med tomt som varit till salu några år och som Kst. på mötet 24.01.2018 inte
godkände första anbudet på ett par år (senast Kenneth Erikssons våren 2016), borde eventuellt justeras för att om
möjligt få in nytt /nya anbud. Utom protokoll diskuterades också frågan om sänkning av utgångspriset för Lappo
skolbyggnad med tomt av Kfge på mötet 14.12.2017.
Enligt Kst:s beslut rullar anbudsgivningen enligt följande: ”Tiden för inlämnande av anbud går ut 28.02.2017...och om
inget inlämnats så fortsätter anbudstiden alltid två månader i taget” (finns bl.a. på Hemsidan).
FÖRSLAG:
Utgångspriset för Lappo skolbyggnad med tomt (ca 1,3 hektar) sänks till 50 000 € från tidigare fastställda 59 999 € (se
Kst. 26.09.2016).
I övrigt enligt tidigare beslut se Kst. 28.04.2014/ § 61 med tillägget att anbudsgivaren även bör beakta (uthyrning till
kommunen eller motsvarande) planerna, villkoren för Lappo filialbiblioteks utrymmen (ca 70 m2) framöver.
Eftersom anbud givits som dock förkastats (se Kst. 24.01.2018) och framkommit intresse av nämnda anbudsgivare att
återkomma med nytt anbud (av anbudsgivaren se Kst. 24.01.2018) går första tiden för anbud ut fredagen 23.03.2018
(anpassad till prel. Kst. 04.04 och prel. Kfge 11.04) varefter enligt tidigare beslut d.v.s. med två månaders intervall
(om inget anbud inkommit senast 23.03.2018 så följande gång 31.05.2018 o.s.v.).
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------Kommunstyrelsen 24.01.2018:
Anita Andersson, Mariehamn har via Lyyskis fastigheter inlämnat bifogade anbud för Lappo skolbyggnad med tomt.
Andersson har via Lyyskis fastigheter (Inger Lyyski) blivit informerad om villkoren som ingår d.v.s. rörande BKFs
central i byggnaden, avtalet med Lappo vatten och miljö samt biblioteket.
Lyyskis fastigheter skriver köpebrevet (betalas av köparen).
KD varit i kontakt med nuvarande hyresgäst Jaana Kotilainen som meddelat,e-post 2018, att hon är beredd, i enlighet
med hyresavtalet, att lämna bostaden tidigast 01.03.2018 (uppsägningtiden är en månad, hel kalendermånad, tidigast
från det att köpebrevet har undertecknats av köparen av fastigheten).
Anbudsgivaren Andersson har meddelat följande om vad hon avser att använda byggnaden för
”Verksamheten som jag tänker starta är inom odling och uppfödning men så finns de några andra mindre idér men
som är kopplade med detta. Jag är en ung, målinriktad och kämpande person som alltid haft som mål att starta upp ett
familjeföretag”.
Utöver anbudet har Andersson meddelat att hon kan hyra biblioteksutrymmena, Lappo filialbibliotek, till kommunen
för 300 €/månad fram till dess att hela fastigheten övergår i Anderssons ägo d.v.s. när Andersson erhållit
hembygdsrätt, tidigast 01.01.2021 (se e-post Inger Lyyski 17.01.2018).
Kan konstateras att utgångspriset 26.09.2016 (av Kst.) fastställdes till 59 900 €.
FÖRSLAG:
Anita Andersson anbud antas ej. Som motivering anförs att anbudet är dryga 30 % lägre än utgångspriset och att
anbudsgivaren önskar erlägga köpesumman i två rater med besittningsrätt
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(inflyttning) i.o.m. erläggande av första raten (20 000 €). Ytterligare har framkommit att
Forts…
30. LAPPO SKOLBYGGNAD MED TOMT/ANBUD.Forts…
anbudsgivaren inte har bekantat sig med objektet på ort och ställe. I övrigt finner Kst. anbudet intressant (planerna för
framtiden m.m.).
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------Kommunstyrelsen 13.06.2018:
Hemmi Hörman har inlämnat bifogade anbud för Lappo skolbyggnad med tomt. Hörman har via både Lyyskis
fastigheter (Inger Lyyski) och KD blivit informerad om villkoren som ingår d.v.s. rörande BKFs central i byggnaden
(månadshyran om 60 €/månad, 10 år framöver), avtalet med Lappo vatten och miljö samt biblioteket. Inga övriga
anbud har inlämnats per 31.05.2018 (det senaste ”fönstret” om två månader).
Lyyskis fastigheter skriver köpebrevet (bör ingå att i köpet ingår bl.a. 2 elanslutningar/ÅEA, en
vattenanslutning/Lappo vatten och miljö och en fiberanslutning/BKF) och förköpsbrevet.
Av anbudet framkommer vilket ändamål Hörman (med fru Tuula) har tänkt använda byggnaden för d.v.s. i paritet med
vad kommunen sett som önskvärt d.v.s. företagsamhet och turism.
Utöver anbudet (per e-post 02.06.2018) har Hörman meddelat att biblioteksutrymmena, Lappo filialbibliotek, kan
sägas upp av kommun under de närmaste 5 åren med 3 månaders varsel (hyran 375 €/månad) och att Hörmans (e-post
05.06.2018) torde få hembygdsrätt i oktober 2020 varefter resten av
köpesumman (10 000 €) erläggs (ref. till förköpsavtal som tecknas samtidigt som köpebrevet).
FÖRSLAG:
Hemmi Hörmans anbud om 30 000 € (för byggnaden + ca 4000 m2) + 10 000 € (för resterade delen av tomten om ca
7000 m2 när köparen erhållit hembygdsrätt) d.v.s. totalt 40 000 € omfattas. Som motivering, trots 20% lägre än
utgångspriset om 50 000 €, anförs att kommunen får fastigheten såld efter att den varit utbjuden i över 5 år och några
anbud som av olika orsaker förfallit på slutrakan (Eriksson 2016 och Andersson våren 2018). Ytterligare hänvisas till
motiveringarna för köpet d.v.s. företagsamhet och ambitionen att utveckla, bidra till Lappo och Brändö kommun.
Om Kfge omfattar Kst:s förslag så befullmäktigas Kst.ordf. Öström och KD Wrede underteckna köpebrevet (för
tomten med lägenhet) med Hörmans (köpebrevet och förköpsbrevet görs upp av Lyyskis fastigheter i samråd med
köparen och kommunen, och med beaktande av innehållet i anbudet).
Kommunen står för kostnaderna för framtagande av köpebrev och förköpsbrev (ref. till försäljningen av tomterna på
Bellarshamn).
Tidtabell cirka : köpebrevet och förköpsbrevet undertecknas i augusti för fastigheten om ca 4000 m2 inkl. byggnaden
m.m. ref. till bifogade karta (förköpsbrev för resten av tomten om ca 7000 m2 som övergår när Hörmans erhållit
hembygdsrätt ca oktober 2020). Köpet förutsätter att Hörmans erhåller jordförvärvsrätt.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunfullmäktige 20.06.2018:
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet.
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Diskussion.
BESLUT: Enligt Kst:s förslag.
31. ÄNDRING I TAXAN/HYRAN FÖR BRÄNDÖHALLEN/SKOLNÄMNDEN.
Skolnämnden 30.5.2018:

Skolnämnden har tidigare i andra sammanhang diskuterat hyran, som enskilda och föreningar betalar för att
hyra hallen.
Som bilaga finns en tabell med nuvarande hyra samt förslag på ändringar.
FÖREDRAGANDES FÖRSLAG:

Skolnämnden godkänner bifogade förslag till ändringar.
BESLUT: enligt förslag.
Ärendet till Kommunstyrelse.
-----------------------------------Kommunstyrelsen 13.06.2018:
Genomgång av skolnämndens förslag i ärendet. Bifogas förslaget till ny taxa/hyra.
FÖRSLAG:
Skolnämndens förslag till ändringar i hyran av Brändöhallen omfattas.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunfullmäktige 20.06.2018:
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet. Bifogas förslaget till ny taxa/hyra.
Diskussion.
BESLUT:
Enligt Kst:s förslag.
------------------------
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32. NAMNFÖRSLAG FÖR KOMMUNALVÄGAR.
Biblioteks- och kulturnämnden 28.11.2017:
Biblioteks- kulturnämnden har ombetts ge förslag till vägnamn i Brändö. Namnen skall sedan användas på skyltar för att
underlätta arbetet bl.a. för post- och räddningsväsen. Vägarna i Brändö är uppdelade i följande kategorier: Landsvägar,
bygdevägar, kommunalvägar och privatvägar. Privatpersoner namnger privatvägarna och kommunen namnger kommunalvägarna.
Vilken instans som namnger lands- och bygdevägar har bibliotekarien ännu inte lyckats få klarhet i. Biblioteks- och
kulturnämndens uppgift är i första hand att kontrollera och ge förslag till namn för kommunalvägarna samt kontrollera också
landsvägars och bygdevägars namn. Senare kommer privatpersoner att ombedjas lämna förslag till vägnamn. Dem kommer
biblioteks- och kulturnämnden också att kontrollera för att undvika dubbleringar eller olämpliga namn.
Jan Liljehage avlägsnar sig 19:55.
FÖRSLAG
Bibliotekariens förslag till namn på kommunalvägarna omfattas med undantag för Lappo skolväg. Bibliotekarien ombeds göra ett
nytt försök att hitta ett lämpligt ortsnamn.
I januari läggs biblioteks-kulturnämndens namnförslag till påseende dels i biblioteket, dels på bibliotekets hemsida. Allmänheten
har senast 31.1.2018 möjlighet att skriftligt komma med synpunkter och motiverade förslag till ändringar.
BESLUT
Biblioteks/kulturnämnden beslöt omfatta ovannämnda förslag.
-----------------------------------------------------------------------------Biblioteks- och kulturnämnden 28.11.2017:

Under tiden som kommunalvägarnas namn var till påseende i biblioteket och på bibliotekets hemsida lämnades tre
skriftliga ändringsförslag in.
Efter biblioteks- och kulturnämndens senaste möte har det framkommit att kommunen också har möjlighet att namnge
landskaps- och bygdevägar. Det som också har klarnat är att en landskapsväg, som övergår i kommunalväg och
kanske också i privatväg kan ha samma namn längs hela sträckningen. Nämnden har strävat till att namnge vägarna
utgående från den slutliga destinationen, trots att denna ofta är en privatväg. Biblioteks- och kulturnämnden ger nu
slutgiltiga namnförslag när det gäller kommunal-, bygde-, och landsvägar till kommunstyrelsen.
FÖRSLAG
Vägen från Lilla Hummelholm till färjfästet i Åva:
Brändövägen
Vägen från Brändövägen i Björnholma till Fiskö f.d. skola:
Fiskövägen
Småningom är det tänkt att kommunen tar initiativ till en ändring av vägarnas status så att hela
Brändövägen har förkörsrätt.
Asterholma
Både landskaps- och kommunalväg:
Asterholmavägen
Baggholma
Kommunalvägen från Brändövägen till sjövistet i Baggholma:
Biblioteks- och kulturnämndens förslag 28.11.2017:
Björn Carneholm och Sigvard Nordlings förslag:
Bibliotekariens förslag:
Biblioteks- och kulturnämndens slutgiltiga förslag:
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Forts...
32. NAMNFÖRSLAG FÖR KOMMUNALVÄGAR/BIBLIOTEKS- OCH KULTURNÄMNDEN forts....
Björnholma
1. Kommunalvägen från Fiskövägen till Tvietören:
Biblioteks- och kulturnämndens förslag 28.11.2017:
Björnholmavägen
Björnholmabornas förslag genom Svante Lönngren:
Tvietörsvägen
Bibliotekariens förslag:
Biblioteks- och kulturnämndens slutgiltiga förslag:

Tvietörsvägen
Tvietörsvägen

2. Kommunalvägen från Fiskövägen till Ramsängsvägen:
Biblioteks- och kulturnämndens förslag 28.11.2017:
Björnholmabornas förslag genom Svante Lönngren:
Bibliotekariens förslag:
Biblioteks- och kulturnämndens slutgiltiga förslag:Sisshamnsvägen

Björnholmavägen
Björnholma byväg
Sisshamnsvägen

3. Kommunalvägen från Ramsängsvägen till Sisshamn:
Biblioteks- och kulturnämndens förslag 28.11.2017:
Björnholmabornas förslag genom Svante Lönngren:
Bibliotekariens förslag:
Biblioteks- och kulturnämndens slutgiltiga förslag:

Björnholmavägen
Sisshamnsvägen
Sisshamnsvägen
Sisshamnsvägen

4. Kommunalvägen från Sisshamnsvägen till Ramsäng:

Ramsängsvägen

Brändö
1. Landskapsvägen från Finnvik till Brändövägen:

Finnviksvägen

2. Bygdevägen från Finnviksvägen till Skolan
Lars Petterssons förslag
Skolvägen
Biblioteks- och kulturnämndens slutgiltiga förslag:
Båtsmansvägen
Enligt Per Henrik Solstrands ortsnamnsregister fanns båtsmanstegen i anslutning till Finnviksåkern i närheten av
fastigheten Björkhagen. Biblioteks- och kulturnämnden anser
att Skolvägen är ett olämpligt namn.
Dels för att det funnits skolor i så många byar, dels för att namnet bör vara beständigt,dels för att man helst inte ser
att trafiken till skolan löper längs den vägen.
3.Landskapsvägen från Brändövägen till kyrkan:

Norrstrandsvägen

4. Kommunalvägen från Norrstrandsvägen till Hagen:
Biblioteks- och kulturnämndens förslag 28.11.2017:
Biblioteks- och kulturnämndens slutgiltiga förslag

Hagenvägen
Hagvägen

5. Kommunalvägen från Norrstrandsvägen till Nabben:
Biblioteks- och kulturnämndens förslag:

Nabbenvägen
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Biblioteks- och kulturnämndens slutgiltiga förslagNabbvägen
Forts...
32.NAMNFÖRSLAG FÖR KOMMUNALVÄGAR/BIBLIOTEKS- OCH KULTURNÄMNDEN forts....
6. Vägen från Nabben till Norrstrand:
Lars Petterssons förslag:

Postrotevägen

7. Kommunalvägen från Norrstrandsvägen till vändplanen vid Nordlings:
Biblioteks- och kulturnämndens förslag:
Biblioteks- och kulturnämndens slutgiltiga förslag:

Limslättsvägen
Espnäsvägen

8. Privatvägen från Brändövägen till Bellarsgränd:
Biblioteks- och kulturnämndens förslag:
Lars Petterssons förslag
:

Bellarsvägen
Karmdalsvägen

Bibliotekariens förslag:
Biblioteks- och kulturnämndens slutgiltiga förslag:Bellarsvägen

Bellarsvägen

9. Privatvägen från Bellarsvägen längs Karmdalsberget:
Biblioteks- och kulturnämndens förslag:
Bellarsgränd
Lars Petterssons förslag
:
Bibliotekariens förslag:
Biblioteks- och kulturnämndens slutgiltiga förslag:

Karmdalsvägen
Bellarsgränd
Bellarsgränd

10. Privatvägen från Bellarsgränd mot Västeröjen:
Biblioteks- och kulturnämndens förslag:
Lars Petterssons förslag:
Bibliotekariens förslag:
Biblioteks- och kulturnämndens slutgiltiga förslag:

Bellarsvägen
Sarviks- eller Västeröjsvägen
Bellarsvägen
Bellarsvägen

11. Privatväg från Bellarsvägen till Radhusen vid Djurholmsvägen ( ännu inte förfärdigad) Bellarsslingan
Fiskö
1. Kommunalvägen från Fiskövägen till Notholm:

Notholmsvägen

2. Kommunalvägen från Fiskövägen till Finnholm:

Finnholmsvägen

3. Privatvägen från Fiskövägen till kommunens hus:

Kvarnklevsvägen

4. Bygdevägen från Fiskövägen till f.d. Andelshandel:

Bodholmsvägen

Jurmo
1.Landskapsväg från färjfästet till Lopptorget

Jurmovägen
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2.Kommunalväg till Utgårdarna
Forts...

Utgårdsvägen

32.NAMNFÖRSLAG FÖR KOMMUNALVÄGAR/BIBLIOTEKS- OCH KULTURNÄMNDEN forts....
3. Kommunalväg från Jurmovägen till Nymans fisk:
Biblioteks- och kulturnämndens slutgiltiga förslag:Solängsvägen
4. Kommunalväg från Lopptorget till Fiskholm:

Holmängsvägen

5.Landskaps- och kommunalväg från Lopptorget till Korsberg:

Korsbergsvägen

Korsö
1.Kommunalväg från Fiskövägen till Skutnäs:

Korsövägen

2. Kommunalväg från Korsövägen till bryggan:

Yttergrundsvägen

3. Kommunalväg från Fiskövägen till Korsövägen

Korsörundan

4. Privatväg till Soptippen:

Mjölkslättsvägen

Lappo
1. Privatvägen till f.d. skolan:

Rännilsvägen

2. Landskapsväg från färjfästet genom byn till Skarpäng:
Christina Öströms förslag
Biblioteks- och kulturnämndens slutgiltiga förslag

Lappovägen
Lappovägen

3. Landskapsväg från Skarpäng till Björköfärjan:
Christina Öströms förslag:
Biblioteks- och kulturnämndens slutgiltiga förslag

Killingskärsvägen
Killingskärsvägen

4. Landskapsväg från Törnvalls till Skarpäng:
Christina Öströms förslag:
Biblioteks- och kulturnämndens slutgiltiga förslag

Lappovägen
Killingskärsvägen

5. Landskapsväg från Lappovägen till Sällvik

Sällviksvägen

Torsholma
1. Landskapsväg från Norrvik till Brändövägen:

Norrviksvägen

2. Landskaps-, kommunal och privatväg från Brändövägen till Samnäs

Samnäsvägen

3. Landskaps-, kommunal- och privatväg från Samnäsvägen till Innanpå:

Innanpåvägen
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4. Kommunalväg från Samnäsvägen till Munkvik
Forts...

Munkviksvägen

32.NAMNFÖRSLAG FÖR KOMMUNALVÄGAR/BIBLIOTEKS- OCH KULTURNÄMNDEN forts....
5. Kommunalväg från Munkviksvägen till Löknäs

Löknäsvägen

6. Kommunalväg från Samnäsvägen till Sollid

Ösundsvägen

Åva
1. Kommunalväg från Brändövägen till Brändövägen:

Åvavägen

2. Kommunalväg från Åvavägen till Södergårdsvägen

Södra byvägen

3. Kommunalväg från Åvavägen till Södergård

Södergårdsvägen

4. Landskapsväg från Brändövägen till Kommunskansliet

Nottholmsvägen

5. Kommunalväg från Nottholmsvägen till Nordansund

Nordansundsvägen

6. Privatväg till Tallhyddan

Tallhyddsvägen

I mån av möjlighet kommer bibliotekarien under våren att börja samla in namn på privatvägar.
BESLUT
Biblioteks/kulturnämnden beslöt omfatta ovannämnda förslag.
---------------------------------------------------------------------------Kommunstyrelsen 13.06.2018:
Bibliotekarie Åsa Lundberg deltog och redogjorde för ärendet. Ref. även Kfge 14.06.2017 vad gäller
tågordning m.m.
FÖRSLAG:
Förslag att Biblioteks- och kulturnämndens förslag omfattas med följande ändringar: Brändö by,
Bellarshamn; väg nr 2 ändras från Bellarshamnsvägen till Karmdalsvägen, Åva by; väg nr 9 ändras
från Södra by vägen till Söderibyvägen.
Ärendet förs till Byggnadstekniskanämnden för verkställighet. Om möjligt hösten 2018 i annat fall
senast våren 2019 d.v.s. till sommarsäsongen 2019 (medel 10 000 € i årets budget se Tekniska
nämnden , om tidtabellen ej tillåter att projektet förverkligas i år så äskas nytt anslag i 2019 års
budget så att skyltning blir verkställd senast till sommarsäsongen 2019 d.v.s. inom maj).
Ärendet till Kfge.
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BESLUT:
Enligt förslag.Forts...
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Kommunfullmäktige 20.06.2018:
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet. Bibliotekarie Åsa Lundberg närvarande för att presentera Biblioteks- och
kulturnämndens förslag i ärendet.
Diskussion med ändringsförslag.
Ordf. konstaterade följande ändringsförslag (i Kst:s förslag, version):
- Baggholma:
Förslag av ledamot Carneholm att Baggholmavägen ändras till Strandfältsvägen. Carneholms förslag erhöll
understöd av ledamot Holmberg. Kfge ordf. konstaterade sålunda att ärendet bör avgöras genom omröstning och
formulerade omröstningspropositionen så att en Ja-röst innebär stöd för Kst:s förslag och en Nej-röst stöd för
ledamot Carneholms förslag: Omröstningen förrättades i alfabetisk ordning med ordf. som sista röstande. Kfge beslöt
efter öppen omröstning att omfatta ledamot Carneholms förslag d.v.s. att vägen på Baggholma skall heta Strandfälts
vägen (resultatet av omröstningen: Ja-röst gavs av ledamot Lundberg, Nej-röst av ledamöterna: Carneholm,
Henriksson, Holmberg, Strandvall, Åkerberg och ordf. Karlström. Ledamot Granberg lade ner sin röst).
- Brändö by:
Förslag av ledamot Carneholm att Norrstrandsvägen/Nabbenvägen ändras till Postrotevägen på sträckan Nabben –
Norrstrand. Förslaget vann ej understöd varför förslaget förföll.
- Jurmo:
Förslag av ledamot Strandvall att Solängsvägen ändras till Salterivägen och Holmängsvägen ändras till Fiskholmsvägen. Srandvalls förslag understöddes av ordf. Karlström. Kfge omfattade enhälligt Strandvalls förslag d.v.s. att
nämnda vägar skall heta Salterivägen resp. Fiskholmsvägen.
BESLUT:
Kst. förslag omfattas med ovannämnda ändringar (i Baggholma samt Jurmo).
----------------------------------------------------------------------------------------------
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33. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.
Kommunfullmäktige 20.06.2018:
KD redogjorde för följande ärenden som sålunda tecknades till kännedom:
- genomgång av Kst. 16.05, 13.06.2018 och 13.06.2018.
- Andelslaget Brändö-Kumlinge fibers (BKF) bokslut samt revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2017.
- rapport från Företagsam skärgård rf:s årsmöte på Simskäla 07.06.2018 (från Brändö deltog: Päivi Nikoskinen, Marja
Tuomola och John Wrede). Se Kst. 04.04.2018/ § 39.
- rapport från möte med invånarna rörande möjliga investeringar på Gullvivan 21.05.2018 . Se Kst. 24.01.2018/ § 10.
Från kommunen Tommy Öström och John Wrede + 7 kommuninvånare.
- rapport från referensgruppen för utredning av förslag till kommunindelning möte i Sottunga tisdagen 13.06.2018 (se
Kst. 16.05.2018).
- Sveriges generalkonsul Olof Ehrenkrona på besök torsdagen 14 juni (guidas av KD, lunch på Trixies, totalt ca 2
timmar).
----------
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BESVÄRSANVISNING
Brändö kommun - KOMMUNFULLMÄKTIGE
Datum för sammanträde: 20.06.2018/ §§ 21 - 33.
Kommunalbesvär
Den som är missnöjd med kommunfullmäktiges beslut kan överklaga beslutet
genom kommunalbesvär hos Ålands förvaltningsdomstol, Pb 31, 22101 Mariehamn
Kommunalbesvär skall framställas inom 30 dagar från delfåendet av beslutet
Kommunalbesvär får framställas om:
- beslutet tillkommit i felaktig ordning.
- den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
- beslutet annars strider mot lag.
-------------------------------------------------------------------------------------Delfående av beslut innebär:
- för parts del sju dagar efter dagen då brevet avsänts, om inte något annat påvisas.
- för kommunmedlem när protokollet har lagts fram offentligt.
----------------------------------------------------------------------Rätt att framställa besvär:
- den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt
påverkas av beslutet
- kommunmedlemmarna
-----------------------------Besvärsförbud:
Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som endast gäller beredning eller
verkställighet.
----------------
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