
KRONOBY KOMMUN
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NEDERVETIL OMRÅDES-
NÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
7.5.2018

Nr
3/2018
Sida
3/1

Sammanträdestid
Måndagen den 7 maj, kl.18.00 20.47

Sammanträdesplats Café 13

Beslutande:

Sandstedt, Per-Emil
Ahlstrand, Monica
Cainberg, Päivi
Granholm, Ann-Marie
Granlund, Micael

Ersättare:

Forsström, André
Sjölund, Mirja
Berg, Kenneth
Skog, Anette
Nylund, Clas-Göran

Övriga närvarande: Byggmästar, Liane
Brännkärr, Malin
Lindholm, Hanna

kommunstyrelsens ordförande
kommundirektör
fritidskoordinator

Paragrafer: 5 - 11 §.

Underskrifter: Ordförande:

Per-Emil Sandstedt

Protokollförare:

Hanna Lindholm

Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 22 maj 2018

Micael Granlund
Ann-Marie Granholm

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Kronoby, den 22 maj 2018

Hanna Lindholm vik.fritidskoordinator
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KALLELSESIDA
Utfärdat

3.5.2018

Sida

3/2

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Tisdagen den 22 maj 2018
Kommungården

Ordförande

Per-Emil Sandstedt

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar:

Sammanträdestid Måndagen den 7 maj, kl.18.00

Sammanträdesplats Café 13

Ärendets
nummer

Ärende

5 § LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
6 § PROTOKOLLJUSTERING
7 § STRATEGI 2025
8 § DETALJPLAN FÖR NEDERVETIL SKOLA
9 § STRANDDETALJPLAN FÖR SELJES
10§ NEDERVETIL VECKA
11§ ÖVRIGA ÄRENDEN
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fullmäktige

5 §. 5 § LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Konstateras att kallelsen till sammanträdet skett på föreskrivet sätt och att Nedervetil områdesnämnden
även med hänsyn till antalet närvarande är beslutför.

BESLUT:

Nämnden konstaterade sammanträdet är sammankallat på rätt sätt att nämnden är beslutför.

________________
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6 §. PROTOKOLLJUSTERING

Nämnden utser två protokolljusterare. Protokollet justeras via post och e-post och undertecknas vid föl-
jande möte.

FÖRSLAG:

Cainberg Päivi och Ann-Marie Granholm väljs till protokolljusterare.

BESLUT:

Micael Granlund och Ann-Marie Granholm väljs till protokolljusterare.

___________________
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7 §. STRATEGI 2025

Kommunstyrelsen ber nämnderna, sektionerna, kommuninvånarna och de olika rådgivande organen om
utlåtande om råutkastet till kommunens strategi, se bilaga 1

FÖRSLAG:

Nedervetil områdesnämnd bekantar sig med utkastet till kommunstrategi 2025 och diskuterar det.
Åsikter, kommentarer och förbättringsförslag antecknas i mötesprotokollet.

BESLUT:

Nedervetil områdesnämnden har bekantat sig med utkastet till kommunstrategin 2025. Förbätt-
ringsförslag finns antecknade med gul färg i bilaga 1.

______________________
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8 §. DETALJPLAN FÖR NEDERVETIL SKOLA

Kommunstyrelsen behandlade 16.4.2018 § 64 utkast till detaljplan för Nedervetil skoltomt.
Kommunstyrelsens förslag finns till påseende 18.4 18.5.2018 och eventuella anmärkningar inlämnas
till kommunstyrelsen senast 18.5.
En presentation av områdesplaneringen för Nedervetil skola ordnades 3.5.2018 i Nedervetil skola

Planen finns under kronoby.fi/kungörelser

Tekniska avdelningen har tagit emot två olika planritningar på Nedervetil skola. Bilaga 2, Bilaga 3 och
Bilaga 4.

FÖRSLAG:

Nedervetil områdesnämnd diskuterar planen och planritningarna och ger eventuella utlåtanden.

BESLUT:

Päivi Cainberg anmälde jäv.
Nedervetil områdesnämnden diskuterade planen och planritningarna och har följande kommen-
tarer.

Kommentarer angående placeringen av den nya skolan:

- Av de förslagna platsalternativen är denna alternativet den bästa om inte nuvarande
skolplats är ett alternativ

- Våt mark som kräver bra planering och grundarbete så att man inte får problem med
själva konstruktionen

- Placeringen av skolan är central och kan användas brett.
- bo-

- Kommer den utökade verksamheten att störa boende, t.ex. pensionärs boendet?
- Synergieffekter av att unga och äldre är nära varandra

Positiva saker att påpeka i planritningarna:

- Bra med konstgräsplan
- Bra med egen ingång utifrån till biblioteket
- Bra planerad trafik till området, både tung och lätt trafik
- Bra med egen ingång utifrån till gymnastiksalen
- I Laajas plan är personalutrymmet placerat på ett bra ställe där personalen lätt har

syn på vad som händer på skolgården
- I Palorantas plan effektivare användning av utrymmen i förhållande till kvadratmeter

Följande saker bör tas i beaktande:

- Utrymmen bör vara flexibla och mångfunktionella som kan användas t.ex. i MI:s
verksamhet, som mötesutrymmen och ett minikök som möjliggör matlagning i små
mängder
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- Byggnaden i Palorantas plan borde vridas 15-20 % moturs för att ge mera skydd för
nordvindar

- Enhetlig färgsättning anpassad till miljön och klara och tydliga kontraster
- Hållbart material bör användas
- Finns det möjlighet att utveckla skolans kök verksamhet t.ex. matservice till andra

serviceområden

____________________
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9 §. STRANDDETALJPLAN FÖR SELJES

En ny detaljplan vid Seljes semesterby, håller som bäst på att uppgöras. Planförslaget har varit framlagt
till påseende vid Nedervetil bibliotek samt på webbplatsen, 19.3 18.4.2018.

Planen finns under Kronoby.fi/kungörelser

FÖRSLAG:

Nedervetil områdesnämnd diskuterar planen och ger eventuella utlåtanden.

BESLUT:

Nedervetil områdesnämnden diskuterade planen har följande kommentarer:

- Simstranden och närrekreationsområden bör markeras med YK så att det kan an-
vändas av allmänheten

- Seljes skall även i fortsättningen vara till Nedervetilbornas förfogande
- Restaurangområdet RM1 bör ha goda förutsättningar att driva restaurangverksamhet

och eventuell annan verksamhet för att hålla området livskraftigt
- Jaktstugans verksamhet skiljer sig från bostadstomterna och bör betecknas med

egen planbeteckning som möjliggör utvidgning av deras verksamhet och en eventu-
ell bastubyggnad bör tryggas

- Kommunen och Telefonia kan styra hur området utvecklas genom att styra försälj-
ningen av tomterna

___________________
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10 §. NEDERVETIL VECKA

Nedervetil veckan har ordnats många somrar och det finns planer på att ordna evenemanget även i år.
Föreningar och andra intresserade i Nedervetil borde samlas ihop för att få igång planeringen inför Ne-
dervetil veckan.

FÖRSLAG:

Nedervetil områdesnämnd beslutar om datum och plats för ett möte för föreningarna och anda intresse-
rade i området.

BESLUT:

Nedervetil områdesnämnd bestämde att skicka e-post till föreningar och andra intresserade om
programförslag till Nedervetil veckan. Svar förväntas att fås senast 19.5 och den 20.5 hålls ett
möte för alla intresserade klockan 18.00 vid skidstugan.
Sekreteraren tar reda på om det är möjligt att kopiera programblad vid kommungården.

___________________
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11 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden.

Mötet avslutades klockan 20:47.

_______________________
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ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 § kommunal-
lagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer:

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om omprövning enligt
134 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer

ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

Myndighet till vilken omprövningsbegäran kan framställas samt tid för begäran om omprövning

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa en skriftlig omprövningsbegäran.
Myndighet hos vilken omprövning yrkas är

Områdesnämnden för Nedervetil kommundel i Kronoby kommun
Säbråvägen 2
68500 KRONOBY

Paragrafer:

Begäran om omprövning skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Omprövningens innehåll

Av omprövningsbegäran skall framgå begäran och vad den grundar sig på. Omprövningsbegäran skall
undertecknas av den som framställer den.

Beslut som gäller upphandling

I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan till
Marknadsdomstolen PB 116, 00131 HELSINGFORS
Paragrafer:
Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.
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BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Ändring i ett beslut med anledning av en omprövningsbegäran kan sökas genom kommunalbesvär en-
dast av den som framställt begäran. Om beslutet har ändrats med anledning av omprövningsbegäran,
kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är part eller medlem av kom-
munen.

Besvärsmyndighet är: Vasa förvaltningsdomstol
PB 204 (Korsholmsesplanaden 43), 65101 VASA
Fax: 02956 42 760, e-post: vaasa.hao@oikeus.fi

Kommunalbesvär, paragrafer
Besvärstid 30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer
Besvärstid 30 dagar

Annan besvärsmyndighet, adress
och postadress, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar, paragrafer:
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

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 post-
adress 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 handlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshand-
lingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Hand-
lingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Rättegångsavgift
s-

sökande i förvaltningsdomstolen.

Detaljerad anvisning för begäran om omprövning/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.
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