
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 18/2014, 27.10.2014

248 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi.

249 § Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Bertel Riippa ja Bengt-Johan Skullbacka.

250 § Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin lisäyksellä, että kohdassa Muut asiat § 261 käsitellään Bengt-
Johan Skullbackan aloite.

251 § Lautakuntien pöytäkirjat
Kunnanhallitus päätti, että se ei ota tehtyjä päätöksiä käsiteltäväkseen.

252 § Anomus tonttimaan ostamisesta, Påras, Ann-Sofi Sandbäck
Kunnanhallitus päätti myydä Ann-Sofi Sandbäckille noin 2 950 m2 suuruisen
tonttialueen Påraksen koulun vieressä. Alue käsittää n. 1 250 m2 kokoisen
erottamattoman määräalan tilasta Storöj RNro 24:8 sekä n. 1 700 m2 kokoisen
erottamattoman määräalan tilasta Lyckebo RNro 24:3, molemmat Påraksen kylässä
Kruunupyyn kunnassa. Hinta on 2,10€/m2 eli tonttimaan hinnaksi tulee yhteensä 6 195
€. Hintaan lisätään 3 400 euron maksu sähkö- ja vesiliittymistä + puuston arvo.
Laaditaan tavanomainen kauppakirja.

253 § Urakoitsijoiden valinta, päiväkoti Sjöglimten, Teerijärvi
Teerijärven vanha kirjasto muutetaan/kunnostetaan päiväkotikäyttöön (päiväkoti
Sjöglimten). Annettujen tarjousten perusteella kunnanhallitus päätti valita seuraavat
urakoitsijat ja esittää, että vuoden 2015 investointitalousarvioon otetaan 350 000 euron
investointimääräraha:
- Pääurakoitsija: WSB Byggnads Ab 354 700 € (alv 0%)
- Sähköurakoitsija: Tekas Ab 78 000 € (alv 0%)
- Putkiurakoitsija: VVS Sandström 82 300 € (alv 0%)
- Ilmastointiurakoitsija: Peltisepänliike Nykänen 54 300 € (alv 0%)

Yhteensä: 569 300 € (alv 0%)
Hans Sandström ilmoitti esteellisyydestä eikä osallistunut tämän asian käsittelyyn.

254 § Anomus tonttimaan sekä verstasrakennuksen ostamisesta, Krokfors verkstad
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,
- että kunta myy n. 1200 m2 kokoisen erottamattoman määräalan tilasta Krokfors-
Verkstad RNro 7:74 Ytterbråtön kylässä vanhoine verstasrakennuksineen SV-Huollolle
(Sami Vertanen) hintaan 13 000 euroa. Kauppaan ei sisälly liittymiä eikä irtainta
omaisuutta. Lainhuuto- ja lohkomiskustannuksista vastaa ostaja.

255 § Anomus toiminta-avustuksesta; Musikcafé After Eight rf
Musikcafé After Eight rf hakee avustusta Liljan kasvihuoneen toimintaan. Työryhmä
työstää parhaillaan uutta rahoitusesitystä. Kunnanhallitus päätti hylätä anomuksen,
kunnes työryhmä on esittänyt rahoitusehdotuksensa.

256 § Keskustelutilaisuus kuntajohtamisesta ja - taloudesta: Edustajien valinta
Valtiovarainministeriö kutsuu kuntien edustajat keskustelutilaisuuksiin kuntajohtamisen
ja -talouden ajankohtaisista kysymyksistä. Tilaisuus pidetään Vaasassa 28.
marraskuuta 2014.
Kunnanhallitus päätti, että kunnanjohtaja, kunnansihteeri ja hallituksen puheenjohtaja
edustavat kuntaa keskustelutilaisuudessa.



257 § Lisen Bäckin aloite: Kruunupyyn kunta savuton työpaikka
Kunnanhallitus päätti julistaa Kruunupyyn kunnan savuttomaksi kunnaksi 1.1.2015
alkaen.

258 § Talousarvio 2014 - Anomus investointimäärärahan siirtämisestä
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle,
- että Alavetelin terveysaseman kunnostamiseksi varatuista määrärahoista Alavetelin
terveysasemaa varten siirretään 85 000 € Ådalenin koulun kunnostamiseen ja
- että hyväksytään Elisabeth Hagströmin esitys, jonka mukaan Ådalenin koulun
investointitalousarviosta 2016 siirretään 85 000 € Alavetelin terveysaseman
talousarvioon vuodelle 2015.

259 § Talousarvioraportti 1.1. - 30.9.2014
Kunnanhallitus päätti merkitä raportin tiedoksi.

260 § Tiedoksiantoasiat
Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksiantoasiat tiedoksi ja vie asukaskyselyn
kunnanvaltuustolle tiedoksi

261§ Bengt-Johan Skullbackan aloite: yhteinen ruotsinkielinen lukiokoulutus
ruotsinkielisessä Pohjanmaassa.
Aloite viedään valmisteluun.

___________________


