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Mathias Eriksson
Ordförande
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NÄ RINGSNÄM NDEN

07.09.2011

Nr
7

Plats och tid

Kommungården i Överby onsdagen den 07.09.2011 kl 19.00 – 20.45

Beslutande

Eriksson, Mattias
Hellström Henrietta
Häggblom, Niclas
Nordling, Beatrice
Rosenqvist-Metsik, Berit

Ordförande
Viceordförande frånvarande

Föredragande

Häggblom Håkan

Sekreterare

Öv riga närvarande

Stjärnfelt Mikael
Lundqvist Jörgen

Ksty repr.
Komm.dir § 68

Paragrafer

63 - 73

Underskrifter

Näringsnämndens ordförande

Protokollj ustering
Ort och ti d

Intygar
Utdra gets riktighet
bestyrks
Ort och ti d

Underskrift

sekreterare

Mattias Eriksson
Håkan Häggblom
Ecke rö den 12 september 2011 kl 16.00

Niclas Häggblom
Protokollet framlagt till
påseende. Plats och tid

frånvarande

Berit Rosenqvist-Met sik

Kommunkansliet i Överby den 13 september 2011
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Nr

07.09.2011
07.09.2011
07.09.2011

GODKÄNNANDE AV KALLELS E OCH B ES LUTS FÖRHET
Nn § 63

BE SLUT
Mötet konstaterades vara behörigen sammankallat.

FAS TS TÄLLANDE AV DAGO RDNING
Nn § 64

BE SLUT
Mötet beslöt enhälligt godkänna föredragningslistan.

.

VAL AV PRO TO KO LLSJUSTERARE
Nn § 65

BE SLUT
Näringsnämnden beslutade att välja Niclas Häggblom
och Berit Rosenqvist-Metsik till protokolljusterare.
Justeringen sker på kommunkansliet måndagen den 12 september
2011 kl 16.00
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31.03.2011
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07.09.2011

MARKNADSPLATS EN
Nm § 09

Upptas till behandling skötseln av marknadsplatsen i Storby.
FÖRSLAG
Nämnden besluter att skötseln såsom tidigare år utannonseras i Eckeröinfos marsnummer. Nämnden besluter även om någon upprustning av
marknadsplatsen skall göras detta år. Ett par nämndmedlemmar borde
utses som handhar det praktiska detaljerna kring skötsel av
marknadsplatsen samt synar bodarnas och platsen skick.
BE SLUT
Nämnden beslöt enhälligt att efterhöra med Anna Wreth om hon
fortsättningsvis vill sköta om marknadsplatsen även inkommande
sommar. Avtalet som är skrivet med Anna Wreth och Kombo Ab gäller
tillsvidare och uppsägningstiden är 3 månader.

Nn § 22

Anna Wreth har inkommit med skrivelse där hon säger upp
arrendeavtalet. Hon lämnar även över information om vad som
behöver åtgärdas på marknadsplatsen samt en mapp med information
om marknaden.
Ordf. har försökt få tag i den andra arrendetagaren Kombo Åland Ab
men inte lyckas.
BESL UT
Näringsnämnden besluter om att införa annons i Eckerö-info om att
personer, föreningar eller företag som är intresserade av att driva
Eckerö marknad år 2011 skall komma in med sin intresseanmälan
före den 20 mars 2011
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.
Nn § 42

FÖRSLAG
Efter ansökningstidens utgång den 20 mars 2011 har inte någon
visat intresse för att driva Eckerömarknaden 2011. Nämnden
disk uterar hur vi nu skall gå vidare för att få någon att sköta
marknaden detta år.
BE SLUT
Näringsnämnden konstaterade att ingen visat intresse för att driva
årets marknad.
Nämnden beslöt att på nytt annonsera i Eckerö-info, om inte någon
visar intresse nu så skall vi gå ut med annons i tidningen Åland .
Nämnden ansåg att marknaden inte behöver hållas på onsdagar
utan den kan ordnas förslagvis tisda gskvällar eller annan tidpunkt
som den nya arrendatorn anser lämplig.

Nn § 50

FÖRSLAG.
Vi har konstaterat att ännu har ingen visat intresse för att driva
marknaden detta år. Nämnden bör ta beslut om hur vi skall gå
vidare för att få någon att sköta marknadsplatsen sommaren 2011.
BE SLUT
Fortfarande har ingen visat intresse för att driva marknaden detta
år. Nämndmedlemmarna fick i uppdrag att försöka få tag på någon
som är villig att åta sig föreståndarskapet. Nämnden konstaterade
att får vi ingen som vill driva marknaden så är vi tvungna att detta
år hålla marknadsplatsen stängd.

Nn § 59

FÖRSLAG
Nämnden disk uterar hur vi nu skall gå vidare med marknaden och
marknadsplatsen.
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BE SLUT
Efter kontakter med möjliga intressenter att sköta årets marknad
har vi ännu inte fått kontakt med någon som är villig att sköta
marknaden i år.
Nämnden beslöt enhälligt att själva försöka ordna marknad i
Käringsund vid Bode gan på Storby byalags mark. Marknaden skall
hållas tre onsdagskvällar den 13, 20 och 27 juli mellan kl 18.00 –
21.00. Kontakt skall tas med Storby byalag om lov att få ordna
marknaden, med ÅMHN om tillstånd, samt Bodegan, Viltsafarin
och Jakt och Fiskemuseet om ev. samarbete. Om alla lov erhålles
träffas Ordf., viceordf och Berit för att närmare planera marknaden
samt kontakta försäljare. Kommunkansliet står till hjälp med
annonsering och skyltar.
Nn § 66

FÖRSLAG
Nämnden utvärderar årets marknader i Käringsund och disk uterar
en eventuell fortsättningen i Käringsund eller om vi skall återgå till
marknadsplatsen i Storby centrum.
BE SLUT
Nämnden konstaterade att gensvaret på att hålla marknaden i
Käringsund på kvällstid vart positivt. Om marknaden i
fortsättningen skall ordnas av nämnden bör den hållas i
Käringsund och nämnden skall undersöka med Storby byalag om
eventuellt flytt av försäljningsbodar till Käringsund. Bodarna bör
isåfall rustas upp så de smälter in i miljön.

6

ECKERÖ KOMMUN

SAMMANT RÄDESPROT OKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

NÄRINGSNÄMNDEN

67

Nr
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LEADERINFO 19.09.2011
Nn § 67
Den 19.09.2011 håller Leader Åland i samarbete med kommunen
ett infotillfälle kl 19.00 i kommunkansli för alla i kommunen.
Infotillfället berättar om leadermetoden, förenings roll och projekt
som genomförts. Kvällen avslutas med en allmän frågestund och
disk ussioner kring eventuella konkreta idéer som finns i
kommunen
FÖRSLAG
Nämnden disk uterar eventuella projekt vi kan framföra på
infotillfälle. Hela Näringsnämnden bör gå på infotillfället för att
bekanta sig med Leader Ålan d.
BE SLUT
Nämnden uppmanade nämndmedlemmarna att besöka
informationstillfälle.
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68

Nr

07.09.2011

INTERNATIO NELL SQ UARE DANCE- FES TIVAL
Nm § 68

Alandia Square Dancers r.f. planerar att genoföra en store internationell
square dance-festival – s.k. convention – den 10–12 maj 2013.
Avsikten är att förlägga programmet i dess helhet till Eckerö och då ha
Eckeröhallen till huvudscen för ca 800 deltagare.
Kommundirektör Jörgen Lundqvist har varit i kontakt med arrangörerna
och kommer att medverka vi Näringsnämndens möte och informera
vidare om festivalen.
FÖRSLAG
Nämnden tar del av Kommundirektörens information och föreslås att
stöda festivalen genom att ta på sig ett visst samordningsansvar.
Marknadsföringspotentialen för Eckerö har alla möjligheter att bli
mycket stor.
BE SLUT
Kommundirektör Jörgen Lundqvist informerade om kontakter med
Alandia Square Dancer r.f. Nämnden såg mycket positivt till att
festivalen ordnas på Eckerö och kommer på något sätt att stöda
arrangemanget. Nämnden avvaktar mera information från arrangörerna
innan beslut om stöd eller bidrag tas.
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69

Nr

07.09.2011

FÖ RETAGARTRÄFF
Nn § 69

En ny företagarträff bör ordnas nu i höst. Upplägget kan vara som
det tidigare mötet den 23 mars 2011.
FÖRSLAG
Nämnden bör fastställa plats och tid för träffen, även om vi skall
ha något speciellt som vi diskuterat på träffen eller om vi skall
bjuda in någon föredragshållare/företagsledare/turistchef eller
liknande som kan komma med nya idéer eller förslag.
Förslagvis kan vi disk utera nästa års program för Näringsnämnden
så vi har ett underlag till nästa års budget.
BE SLUT
Nämnden beslöt att kalla till träffen någon gång i början av
oktober. T räffen hålls på Eckeröhallen och upplägget blir som
tidigare. Ordf. bokar plats och ordnar med kaffeservering. I
samband me d träffen kommer ordf. att informera om webba serade
turistkurser.
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70

Nr

07.09.2011

MARKNADS FÖ RINGSSTRATEGI
Nn § 70

Nämnden bör ha en marknadsföringsstrategi för sitt fortsatta
arbete. Nu finns det inte uppgjorda riktlinjer för vad nämnden skall
jobba me d.
FÖRSLAG
Nämnden tillsätter en grupp för att framta riklinjer för
marknadsföringsstategin.
BE SLUT
Ordf. erbjöd sig att till nästa möte göra upp ett förslag till
marknadsföringsstrategi.
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71 07.09.2011

BUDGET 2012
Nm § 71

Mål och verksamhet för Näringsnämnden 2012 bör framtas för att vi
skall kunna uppgöra en budget för år 2012.

.
FÖRSLAG
Nämnden disk utera upplägget för nästa år och kommer med förslag på
nya eller återkommande program. Efter detta kan ett budgetförslag
uppgöras för att behandlas på nästa möte
BE SLUT
Mötet diskuterade nästa års budget och några större förslag till
nysatsningar framfördes inte. Ett förslag om att återigen trycka upp en
Eckerötidning som gynnar Eckeröföretag och turister framfördes.
T idningen skall informera om bl.a öppenhållningstider, företag,
evenemang, taxi, turlistor m.m.
Ordf. lovade efterhöra om någon var villig att producera tidningen och
vad den kommer att kosta.
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN:
MARKNADS FÖ RINGSÅTGÄRDER I ECKERÖ KO MMUN
Kfn § 8

En skrivelse av Peter Winqvist med förslag på utveckling av de lokala
möjligheterna för marknadsföringen inom kommunen har mottagits.
Förslagen är att trafikbelysningsstolparna längs med cykelvägarna skulle
kunna vara en möjlighet till marknadsföring samt en digital storbildskärm
för att fånga genomresandes uppmärksamhet. För att förslagen skall kunna
lyckas är det enligt skrivelsen förutsatt att det finns en huvudman som är
ansvarig. Skrivelsen medföljer som bilaga.
FRIT IDSLEDARENS FÖRSLAG
Kultur- och fritidsnämnden ser över skrivelsen och förslagen.
BE SLUT
Kultur- och fritidsnämnden antecknar de goda förslagen till kännedom samt
skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen och näringsnämnden.

Kst § 152

KOMMUNDIRE KT ÖRENS FÖRSLAG
Förslaget har tidigare beretts inom Näringsnämnden, delvis som ett
led
i projektet Kryddiga Eckerö och såsom skilt ärende vad gäller
digitala informationstavlor. Kommunstyrelsen remitterar ärendet för
aktuell kostnadsberäkning från Näringsnämndens sida som kan
tillföras
budgetberedningen. T rafikbelysningsstolparna förefaller mindre
lämpliga såsom informationsbärarare, men en serie av
informationstavlor utmed gång- och cykelbanan och vid rastplatser, är
ett högst angeläget projekt som bör realiseras i samarbete mellan
Näringsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden. Förslagsställaren
tillfrågas om medverkan i sammanhanget och extern finansiering
sökas från bl.a. Kulturdele gationen.
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Kst § 152 forts. BE SLUT
Kommunstyrelsen beslutade att remittera förslaget om
marknadsförings-åtgärder i Eckerö kommun medelst digital
storbildsskärm och informationsskyltar, för vidare beredning och
kostnadsberäkning från Näringsnämndens sida i sam band me d
budgetberedningen.
Nn § 72

FÖRSLAG.
Nämnden disk uterar förslaget och tar fram kostnadsberäkningar för
storbildsskärmar och informationsskyltar.
BE SLUT
Ordf. erbjöd sig att till nästa möte ta fram kostnadsberäkning på
storbildsskärmar och informationsskyltar. Även kostnader för skötsel
och el bör framtagas.
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73

Nr

07.09.2011

ÖVRI GA ÄRENDEN
Ordf. konstaterade att det inte fanns några övriga ärenden och
konstaterade därefter mötet avslutat kl 20.45
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