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§ 5 Projektkalendern 2019 
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§ 1 KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
 
TEKN 1 §/30.01.2019 
 

 
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hän-
syn till antalet närvarande även beslutfört. 
---------------------------- 
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§ 2 PROTOKOLLJUSTERARE 
 
TEKN 2 §/30.01.2019 
 

I tur att justera protokollet är Bo Timonen och Berit Hampf. 
 
Beslut: 
Till protokollsjusterare valdes Bo Timonen och Berit Hampf, protokollet ju-
steras efter mötet. 
------------------------------ 
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§ 3 FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
TEKN 3 §/30.01.2019 
 

 
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg: 
 
§7  Värmecentral i Rangsby 
--------------------- 
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§ 4 RAPPORT FRÅN STORMEN ALFRIDA 
 
TEKN 4 §/30.1.2019 
 

Onsdag 2/1 
Kl. 01.00 Ansvarig fastighetsskötare kallas till Sunnanberg för att starta el-
verket då det inte startat automatiskt. 
 
Vik. Kommuningenjör på väg till Åland med Viking Line tvingas åka via 
Stockholm. Kontaktas av Lennart Johansson angående stormen på mor-
gonen. Även meddelande från kommundirektören kommer fram ca 10.30, 
mobiltelefonerna fungerar mycket dåligt, sms kommer fram med fördröjning 
Kontinuerlig kontakt med ansvarig fastighetsskötare under dagen. 
Vik. Kommuningenjör kommer fram till Åland ca 14.30 åker omgående till 
Sunnanberg för att kontrollera läget. 
Kommunkansliet utan el. Telefonväxeln fungerar inte. Stor del av persona-
len har inte kunnat ta sig till jobbet. Daghemmen är stängda på grund av 
elavbrottet. 
Kl. 15 möte på Sunnanberg 
Genomgång av läget samt beslut om att Sunnanberg fungerar som nödin-
kvartering. Boogården går på reservkraft, samlingsrummet kan vid behov 
också fungera som nödinkvartering. Avstämningssamtal till de frivilliga 
brandkårerna (Sten-Göte Nyman och Fredrik Westerlund). 
 
Torsdag 3/1 
Kommunkansliet är fortfarande utan el. Genomgång med ansvarig fastig-
hetsskötare om vilka pumpstationer som riskerar brädda. Raymond Ren-
fors anlitas för att röja längs de kommunala vägarna. 
 
Kl. 08.30 ledningsgruppen håller morgonmöte 
Beslut att Vik. Kommuningenjör och Bildningschefen utreder Ödkarby skola 
som extra nödövernattning.  
Konstateras att ingen enhet kommer åt kommunens server, då brandväg-
gen för alla enheter finns i kommunkansliet. Det går inte att nå till servern, 
som rent fysiskt finns i MPDs lokaler, p g a alla strömavbrott som finns 
längs vägen. 
Kl. 11 - 13 ledningsgruppen sammanträder på Sunnanberg. Beslut att även 
hålla Ödkarby skola öppen för nödövernattning. Samt beslut om vatten, 
matlagning, dusch etc 
Kl. 15.30 – 16 ledningsgruppen sammanträder på Sunnanberg för avstäm-
ning inför kvällen. Sunnanberg har fått tillbaka elström. Beslut om att träffas 
på fredag kl. 08.30. 
Efter kl. 16 har kommunkansliet fått elström. Kommundirektören informerar 
ledningsgrupp och övrig personal om läget och att verksamheten på kans-
liet bör kunna fungera normalt från och med fredag. 
 
Fredag 4/1 
Vid 08.30 håller ledningsgruppen morgonmöte. Vik. kommuningenjör 
stämmer av vägframkomligheten med de frivilliga brandkårerna och kon-
trollerar med elandelslaget om kommunen kan/bör vidta några åtgärder för 
att säkerställa eltillförsel vid ev. avbrott under kommande elarbeten.  
Kl. 12.30 sammanträder ledningsgruppen. Med anledning av uppmaning 
att inventera, så att människor inte sitter instängda samt eventuell evakue-
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ring av personer med trygghetslarm besluter ledningsgruppen att kalla in 
de frivilliga brandkårerna, ansvarig hemvårdare Gerd Danielsson och 
kommuningenjör Lars-Erik Danielsson för en genomgång kl. 15. 
Kl. 15 – avstämning av vägar. Sten-Göte Nyman, VSFBK och Fredrik Wes-
terlund, ÖSFBK märker i på kartor vilka vägar man har röjt och Gerd Dani-
elsson informerar om de områden som hemvården har besökt.  
Vik. Kommuningenjör och kommuningenjör besöker Gumåker då ingen 
känner till status där och boende kan inte nås på telefon. Allt visar sig vara 
ok. Pumpstationerna på Gamla Getavägen och vid Brusta töms med slam-
bil. Elkabel hänger lågt över Gamla Getavägen i södra änden och ett träd 
ligger över vägen mot en elkabel i norra änden, vilket gör det svåråtkomligt 
för slambilen att tömma pumpstationerna längs vägen. 
Diskussioner med Christoffer Gustavsson angående värmecentralen i 
Rangsby. 
 
Lördag 5/1 
Kl. 12-14.00 Platsbesök till alla pumpstationer som är utan el. Backen till 
pumpstationen i Södernäs är mycket brant och isig. Slambilen kommer inte 
åt att tömma den. 
Beslut att Dina, Lars-Erik och Ewa träffas kl. 14 för genomgång av listor. 
Kl.14-18.00 genomgång av lista på alla kommuninvånare. De kommunin-
vånare som ingen hört något av kontaktas via telefon. 
 
Söndag 6/1 
- 
 
Måndag 7/1 
Kl. 08.30 samlas ledningsgruppen 
Rangsby skola fått el och båda skolor har öppnat enligt plan. 
Vik. kommuningenjören och byggnads- och miljöinspektören var och in-
spekterade Returdepån, Gamla Getavägen, Haga, Tellviksvägen till Bergö, 
Haga ringväg, Gersbäcken och Skatan och Lövstrandsvägen. 
Kl. 14 träffas ledningsgruppen  
Fredrik Westerlund från ÖSFBK kommer in och ger lägesrapport och 
ÖSFBK går nu in i normalläge. Kabel på Lövstrandsvägen ska höjas. 
Brandkåren skannar av potentiella faror längs vägarna och åtgärder själva 
eller rapporterar till elandelslaget. 
Pumpstationerna vid Gamla Getavägen och vid Brusta töms kontinuerligt. 
Plogentreprenörerna ombeds kontrollera och inventera sina plogdistrikt. 
Vindfällen på kommunens mark ska tas om hand av Ålands Skogsindu-
strier. 
 
Tisdag 8/1 
Kl. 11 träffas ledningsgruppen 
Landskapsregeringen informeras om gällande väginformation i kommunen 
Frivilliga brandkårerna informerar vik. Kommuningenjören om läget. ÅMHM 
har informerats om bräddning vid Södernäs och vid Gamla Getavägen från 
de privata hushållen. Elfel vid kansliet ca 13.50-16.30. Efter samtal med 
ÅEA konstateras fasfel. 
 
Onsdag  9/1 
Kl. 11 träffas ledningsgruppen 
Många träd över elledningar. Södernäs pumpstation har fått el. Tömmer 
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kontinuerligt vid Brusta och Gamla Getavägen. Vik. kommuningenjör ger 
vägrapport till LR innan kl.12. 
Allmänt: Kommunkansliet har full elström. Arbetet börjar småningom återgå 
till mer normalläge. 
 
Torsdag 10/1 
Ledningsgruppsmöte kl. 13  
Kommundirektören tackar ledningsgruppen för deras insatser under krisen 
och framhåller det goda samarbetet som gruppen har haft allt sedan de 
sammankallades som krisledning 2/1. Flera anställda inom olika sektorer 
har även bidragit med insatser utöver det vanliga vardagliga arbetet. 
 
Fredag 11/1 
Öppet hus kl. 13-16.  
På förmiddagen var antalet hushåll utan el i Saltvik under 100 hushåll. När 
kommuningenjören och kommundirektören stämmer av läget inför helgen 
noterar de att antalet ökat igen till drygt 120.  
 
Lördag 12/1 
Telefonsamtal från boende längs Gamla Getavägen. De har fått ström till-
baka, men endast två faser. Pumpstationerna startar inte. Kontaktar vik. 
kommuningenjören som åtgärdar saken och beställer slamtömning. 
 
Söndag 13/1 
Lägesuppdatering via sms från vik kommuningenjören som varit runt på 
båda skolor och daghem. Läget under kontroll. 
 
Torsdag 17/1 
Ledningsgruppen träffas och summerar att det allra mesta nu återgått till 
normalläge.  
 
Skogsgläntan daghem hade ett planerat avbrott i måndags kl. 08.30 – 13. 
 
Kommunens fastigheter har endast fått smärre skador. Tak vid Dälden och 
Rangsby skola har fått de största skadorna och inspekteras av Fjäder för 
att konstatera omfattningen. Kommunens fastighetsskötare har inventerat 
övriga byggnader och inga större skador har noterats. Självrisken på kom-
munens försäkringar är 5.000€ per byggnad och som det ser ut i dagsläget 
överskrider inte kostnaderna för reparationerna självrisken. 
 
Slutgiltiga kostnaderna för stormen uppgår i dag till ca 11.000€ (ink. moms) 
för tekniska sektorn. Där ingår elarbeten, slamtömningar och bränslekost-
nader. Fakturor för exempelvis röjningsarbete har ännu inte inkommit. 
 
Fastighetsskötarna har gjort ett exceptionellt fint jobb i efterdyningarna av 
stormen. Outtröttligt har de ställt sig till förfogande dag som natt och ett 
stort innerligt tack för deras fina arbete. 
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Vik. Kommuningenjörens förslag: 
Tekniska nämnden antecknar sig informationen till kännedom. 
 
 
Beslut: 
Tekniska nämnden antecknar sig informationen till kännedom samt önskar 
tillägga att 2 st busskurer blåst sönder. 
__________ 
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Dnr: 26 /2018 
 

§ 5 PROJEKTKALENDERN 2019 
 
TEKN 5 §/30.1.2019 
 

Projektkalendern bifogas sammanträdeskallelsen. 
 
Vik. Kommuningenjörens förslag: 
Tekniska nämnden antecknar projektkalendern till kännedom. 
 
Tekniska nämndens beslut: 
Tekniska nämnden antecknar projektkalendern till kännedom och komplet-
terar den med slutdatum. 
 
Uppdaterad projektkalender bifogas till protokollet. 
 
-----------------  
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§ 6 DELGIVNINGAR 
 
TEKN 6 §/30.1.2019 
 
 

Tekniska nämnden delges information angående nedanstående ärenden: 
 
Tjänstemannabeslut 
TJ §18/2018 Daglösaholmsvägen, privatvägsbidrag 
TJ §19/2018 Uddvägen, privatvägsbidrag 
TJ § 1/2019 Ekholmen, privatvägsbidrag 
TJ § 2/2019 Sandviken, privatvägsbidrag 
TJ § 3/2019 Timmerstrand, privatvägsbidrag 
TJ § 4/2019 Brohagsvägen, privatvägsbidrag 
 
Ålands landskapsregering:  
- ÅFS 2018:83 Landskapslag om tillämpning av rikets avfallslag  

- ÅFS 2018:90 Landskapsförordning om avfall  

- ÅFS 2018:92 Landskapsförordning om producentansvar  
 

Länk till rikets avfallslag (FSF 646/2011)  

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110646 
 
Vik. kommuningenjörens förslag: 
Tekniska nämnden antecknar informationen till kännedom. 
 
Tekniska nämndens beslut: 
Tekniska nämnden antecknar informationen till kännedom. 
 
-----------------  
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§ 7 VÄRMECENTRALEN I RANGSBY 
 
TEKN 7 §/30.1.2019 
 
 

Tekniska nämnden diskuterar eventuellt mätfel vid värmecentralen i 
Rangsby. 
 
Utredning önskas av värmeåtgång i Frivilliga brandkårens fastighet i östra 
Saltvik. 
 
 
Tekniska nämndens beslut: 
Tekniska nämnden återremitterar ärendet. 
 
-----------------  
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
 
Vad förbudet grundar sig på 
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen 
rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
Paragrafer: 4, 5, 6, 7 
  
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommu-
nallagen kan framställas över beslutet. 
Paragrafer: 1, 2, 3 
 
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. 
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet: 
LL om tjänstekollektivavtal 22/78 19§ ”Tjänsteman får inte genom besvär söka ändring i myndighets beslut i ärende som avses i 2 § eller bringa det till handlägg-

ning genom anspråk på rättelse eller såsom förvaltningstvistemål, om han eller tjänstemannaförening har rätt att anhängiggöra ärendet vid arbetsdomstolen”. 
 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse 
 
Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel 
direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.  
 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas:  
 
Tekniska nämnden i Saltvik 
Saltviks kommun 
Lillängs 14 
22320 Ödkarby 
 
Paragrafer:- 
 
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju 
dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av 
beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsda-
gen med i besvärstiden.  
 
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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BESVÄRSANVISNING 
 
 
KOMMUNALBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rät-
telseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet 
har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av 
den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden 
att  
1. beslutet tillkommit i felaktig ordning, 
2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 
3. beslutet annars strider mot lag 
 
Besvärsmyndighet är 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
22101 Mariehamn 
 
Paragrafer:.- 
 
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter 
dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när 
protokollet har lagts fram offentligt. 
 
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då be-
slutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den   . 
 
 
 
FÖRVALTNINGSBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
Besvärsmyndighet är: 
 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
22101 Mariehamn 
 
Paragrafer: - 
 
Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då be-
slutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den    .   
  forts. 
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BESVÄRSANVISNING, forts 
 
 
Besvärsskrift 
 
I besvärsskriften skall uppges 
- ändringssökandens namn, yrke boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 
 
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast 
den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. 
 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg 
om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. 
 
 
Inlämnande av besvärshandlingarna 
 
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna 
kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall läm-
nas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. 
 
Avgift 

Enligt lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) uppbärs en rättegångsavgift på 250 euro av en änd-
ringssökande i förvaltningsdomstolen. 
---------------------------- 

 

 
 


