
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 11/2013, 24.6.2013 
 
 
183 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 
 
184 § Pöytäkirjan tarkastus 
 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Filppula ja Susanne Hongell. 
 
185 § Esityslistan hyväksyminen 
 Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.  
 
186 § Kunnanhallituksen kyselytunti 
 Kunnanjohtaja kertoi hallitukselle perustuslakivaliokunnan lausunnosta sosiaali- ja 
 terveydenhuolto- sekä kuntauudistuksesta. 
 Kunnanjohtajalle esitettiin kysymyksiä hidastuskaistoista valtatiellä 13 ja Alavetelin 
 urheilukentän nurmikosta. 
 Tiedonsaanti ja keskustelu merkittiin tiedoksi. 
 
187 § Lautakuntien pöytäkirjat 
 Kunnanhallitus ei ota lautakuntien kokouksissa tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.  
 
188 §  Kunnanvaltuuston pöytäkirja  
  Kunnanhallitus päätti panna valtuuston 13.6 tekemiä päätöksiä täytäntöön. 
 
189 § Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014–2016   Talousarvion laatimisohjeet 
  Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 – 2016 

taloussuunnitelman laatimisohjeet. 
 
190 § Aktion Österbotten r.f.:n lausuntopyyntö 
 Aktion Österbotten r.f. pyytää kunnalta lausuntoa ohjelmaluonnoksesta kaudeksi 

2014-2020.  Kunnanhallitus tutustui ohjelmaluonnokseen ja ilmoittaa, että 
ohjelma on kirjoitettu hyvin. 

 
191 § Urakoitsijoiden valinta, Kvarnbon päiväkoti 
 Kunnanhallitus valitsi saatujen tarjousten ja avauspöytäkirjan pohjalta seuraavat 

urakoitsijat Kvarnbon päiväkodin rakennushanketta varten.  
- Pääurakoitsija    WL Trecon Öb   521 259,00 € 
- Putkiurakoitsija   Asentaja Group  140 640,78 € 
- Sähköurakoitsija  Asentaja Group  84 811,11 € 
- Ilmastointiurakoitsija  Asentaja Group  61 202,81 € 

 Annetaan lupa allekirjoittaa urakkasopimuksia vaiheista 1 ja 2, sillä varauksella että 
kunnanvaltuusto myöntää varoja vuodeksi 2014. 

 Susanne Hongell ilmoitti esteellisyydestä eikä osallistunut asian käsittelyyn. 
 Pöytäkirjan tarkastajaksi tämän pykälän osalta valittiin Bertel Riippa. 
 
192 § Maa-alueen ostaminen, Löötintie 
 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, 

- että ostetaan noin 0,27 ha suuruinen määräala tilasta Holm I Rnr 33:16 
Överbråtön kylässä hintaan 150 euroa. 

 
193 § Aluehallintoviraston lausuntopyyntö, Greger Spiks Pälsfarm Ab 
 Kunnanhallituksella ei ole huomauttamista Greger Spikin Turkistarha Oy:n 

ympäristölupahakemuksen johdosta. Hakemus koskee turkiseläintarhausta ja 
toiminnan laajennusta tilalla Spiklund Rnro 36:0 Överbråtön kylässä Kruunupyyn 
kunnassa. 



 
194 § Keittiö- ja siivoustoiminnot 
 Kunnanhallitus päätti toteuttaa uuden kilpailutuksen keittiö- ja siivoustoiminnoista 

vuoden 2014 alussa. Pääsopimuksen jälkeen tehdyt erillissopimukset irtisanotaan 
päättymään yhtä aikaa pääsopimuksen kanssa 31.7.2014.  

  
195 § Peter Albäckin aloite, tieosuuksien luokitus vaarallisiksi kouluteiksi. 
 Kunnanhallitus päätti merkitä selostuksen tiedoksi. 
 
196 § Tiedoksiantoasiat 
 Kunnanhallitus merkitsi tiedoksiantoasiat tiedoksi. 
 
196 § Pöytäkirjan tarkastus, kunnanhallituksen kokous 3.6.2013 § 169 
 Kunnanhallitus päätti, että Liane Byggmästar valitaan uudeksi pöytäkirjan 

tarkastajaksi hallituksen 3.6.2013 pidetyn kokouksen 169 §:n osalta. Kyseinen 
pöytäkirja tarkistetaan välittömästi kokouksessa. 

  
___________________ 


