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SAMMANTRÄDET ÖPPNAS
Ordförande Peter Back öppnade sammanträdet och konstaterade beslutsförhet.
93
PROTOKOLLJUSTERING
Protokoll nr 10/28.9.2015 föreligger för justering.
Beslut:

Godkändes.

94
SYREPUMPARNA
Vakbegränsarna har monterats och förts ut tillsammans med pumparna på sina rätta platser i
sjöarna. I talkot 24–25.10 deltog Thomas Autio, Ola Österbacka, Jukka Nyman, Peter Back
och Bengt Leander.
Samhällsbyggnadsnämnden i Korsholms kommun behandlade föreningens ansökan om bidrag för pumparnas driftskostnad. Enligt Vasabladet (8.11.2015) ledde ärendet till mycket
diskussion men nämnden beslöt att inte bevilja pengar. Ärendet skall ännu behandlas av
kommunstyrelsen.
Ansökan om bidrag för driften av pumparna har även skickats till Iskmo och Norra
Jungsunds skifteslag. Nicklas Ingman från Norra Jungsund har meddelat att ärendet
behandlas på årsmötet under våren 2016, men ett bidrag på 500€ är troligt.
Förslag: En motsvarande ansökan skickas till Södra Jungsunds skifteslag med motiveringen
att en förbättring av vattenkvaliteten i Iskmosunden även har en positiv påverkan
på deras vattenområden.
Beslut:

Godkändes, samma belopp som de övriga. Vi sänder också en ansökan till NTMcentralen med summa beräknad på tre års elkostnader. Ifall vi får bidrag därifrån
kan förhandlas med skifteslagen om stöd för andra objekt.
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ISKMO-JUNGSUND VANDRINGSLED
Ledens sträckning har ändrats så att den går in i skogen och undviker största delen av Skatasundsvägen enligt grannarnas önskemål (§ 85). Däremot har ett annat önskemål att inte alls
dra leden längs Stråkans strand avböjts och detta har accepterats. Avtal har gjorts med två
nya markägare och ansökan har kompletterats.
Pga. problem med Hyrrä-databasen torde inga beslut fattas av NTM-centralen före nyår och
utbetalningsansökan kan inte göras innan beslut har kommit.
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Infotavlor och små skyltar har levererats från DP-tarra enligt given offert. Orienteringsskyltar har levererats av Kylttipaja kyltti.fi. Uppsättning har gjorts av ca hälften av skyltarna,
däribland infotavlan vid sportstugan och vid Hallonnäsparkeringen. Rätt många vandrare har
noterats på leden under hösten. Postlådor med anteckningshäften bör uppsättas invid dessa
tavlor för att vi ska få statistik.
Ett broräcke vid den längre Hallonnäsfladabron har gjorts av Jukka Nyman. Under hösten,
som fortsättningsvis ser ut att vara mild, ska ännu de flesta återstående skyltar sättas upp,
utom tavlan vid Björnhällorna.
Sponsorer borde skaffas för att underlätta vår egna finansiering och för att höja vår ekonomiska beredskap i allmänhet. Sponsorskyltar kan sättas upp åtminstone vid parkeringsplatsernas infotavlor. Tore och Mats Carlsons företag Hydrolink med dotterbolag har på förfrågan uttalat intresse att delta i sponsring vid sportstugan, men önskar besöka platsen tillsammans med representant för föreningen för att förhandla om placering och pris. Vi kunde avtala om tidsbestämd sponsring.
Förslag: Styrelsen gör beslut om och när vindskydd samt bord och bänkar kan beställas.
BBJ Gräv tillfrågas om de begagnade betongringarna som är deponerade vid Tistronskärsvägen kan fås för grillplatserna.
Beslut om storlek och pris på sponsorskyltar görs och vem som ansvarar för sponsoranskaffningen.
Beslut:

Peter frågar Göran Burman om BBJ Gräv kan donera gamla cementringar för grillplatser. Postlådor skaffats till båda parkeringarna. Jukka Nyman tillfrågas om han
kan göra av trä. I lådorna sätts häften för anteckning samt kartor och beskrivning.
DP-tarras faktura 244,28 för fyra infotavlor godkändes.
Peter kollar med Kenneth Grannas vid Anvia vad fyra telefonstolpar för broar till
Björnhällorna skulle kosta. Om de blir dyra, då frakten medräknas, görs spångar i
stället vilket ger lite längre väg. David donerar en tall som underlag för spångarna.
Peter och David gör en planering av behovet av kompletterande spångar för hela
leden.
David utreder med leverantörer av vindskydd samt bord och bänkar när beställningar måste göras för att vi ska få dem levererade i februari-mars och hur de ställer sig till en förlängd betalningstid ifall vi inte fått den första utbetalningen.
Föreskrifter behöver sättas upp på varje grillplats. Koordinater sätts ut för eventuell
nödhjälp. Info om att grillning ännu inte är möjlig. David sköter laminerade infopapper.
Förhandling görs med Hydrolink om att sälja en huvudsponsorplats vid sportstugan
på en plats som också bör förankras hos bollklubben. Det bör kontrolleras att bestämmelserna för reklamskyltning vid väg uppfylls. Vid de övriga infopunkterna
kan också sponsorer sökas.
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STATSUNDERSTÖD FÖR 2016
NTM-centralen i Södra Österbotten har meddelat att prövningsbaserade statsunderstöd inom
Miljöministeriets och Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområden kan sökas för år
2016. Understöd beviljas förutsatt att riksdagen anvisar medel för detta i statsbudgeten för
2016. Ansökningstiden utgår 30.11.2015.
Peter har varit i kontakt med Vincent Westberg på NTM-centralen som har sänt svar på
några frågor:
•

Anslagen ges av regeringen och hittills har det funnits medel årligen.
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•
•
•

Intervjuer och rapportering kan ske som talkoarbete, även så att en person anställs för en
del av arbetet och också gör talkoarbete.
Talkoprinciperna kan följa de samma som tillämpats i ERUF-projekt men så att NTMcentralen kan ge närmare anvisningar om understöd beviljas.
Egenfinansiering gäller för 50 % av budgeten. I princip kan hela egenfinansieringen
vara talkoinsatser, men om det är möjligt önskas även penninginsats. Eventuellt ställs
villkor vid beviljningen.

Eventuellt kunde föreningen föreslå/delta i ett projekt som berör ”Planering av avlopp och
skyddsåtgärder för sjöar”. Projektet kunde även innehålla ett uppdrag åt konsultfirma att
utföra planering av privata reningsverk som alternativ till kommunala. Vincent Westberg
som sköter dessa frågor anser att kommunen borde vara med på ett hörn i en planering.
Kontakt bör alltså tas till kommunen redan i ansökningsskedet.
Ola har förutom med Vincent Westberg haft kontakt med Eeva-Kaarina Aaltonen på
Österbottens Vatten och Miljö rf (ÖVM), specialisten på avloppsrådgivning Jenny Skuthälla
på Södra Österbottens NTM-central, samt projekteringsingenjör Hans Hjerppe och teknisk
direkt Ben Antell vid Korsholms kommun. ÖVM är intresserad att delta i ett projekt och
skulle i så fall anställa Sabina Nabb för kartläggningsuppdrag. NTM-centralen kan inte delta
i planeringsprojekt för avloppsfrågor om inte kommunen har planerat in åtgärder för
området, vilket Korsholm inte har. Kommunen uttalar dock ett försiktigt intresse för att ännu
i budgeten för 2016 ta in en möjlighet att stöda en planering, dock inte åtgärder i detta skede.
Beslut:

Styrelsen beslöt fortsätta att förhandla med ÖVM och hoppas att de är med och
planerar ansökan. Detta sker under förutsättning att kommunen är med och att
inte föreningen behöver lägga in eget talkoarbete. I annat fall får vi hoppas på att
det kommer nya medel för en ansökan 2017. Vårt pågående vandringsledsprojekt
kräver alla talkokrafter just nu.
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BUDGETUPPFÖLJNING OCH EKONOMI
Följande händelser finns på föreningens konto sedan förra sammanträdet 31.8:
•
•
•

Korsholms kommun, avgift för åtgärdstillstånd: 200,00 €
Inköp av plastlådor för förvaring av maskintillbehör, skyddshjälm med visir och blå
sprayfärg för märkning (via Ola Österbacka): 67,92 €
Kylttipaja kyltti.fi: 772,32 €.

Saldo 10.11.2015: 2 969,46 €.
Beslut:

Antecknades.
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”ATT-GÖRA” – LISTAN
Beslut:

Listan uppdaterades.

100
NÄSTA SAMMANTRÄDE
Ordföranden kallar till sammanträde efter behov.
Sammanträdet avslutades kl 18.50.

Peter Back
ordförande

Ola Österbacka
protokollförare

