Pargas stads näringslivskommittés möte

PROTOKOLL 1/2014

Tid:
Plats:

Torsdagen den 27 mars 2014 klockan 15.00-16.10
Pargas stadshus, mötesrum Skansen

Närvarande:

(x) Karlsson Sverker, ordförande
(x) Lindstedt Kim, vice ordförande
(x) Johansson Magnus (avlägsnade sig klockan 15.40)
(x) Järvinen Hanna
(x) Nyberg Widar
( ) Oivo Helen
(x) Ramstedt Mariella
( ) Ruohonen Minna
(x) Sundström Staffan
(x) Eklund Tomas
(x) Blomberg Teresia, sekreterare
(x) Harju Juha-Pekka, fd verkställande direktör för Kaarinan Kehitys Oy
(x) Stuns Karl-Henrik (närvarande under J-P Harjus presentation)

PROTOKOLL

Före mötet presenterades S:t Karins företagarklimat av Juha-Pekka Harju, fd verkställande direktör
för Kaarinan Kehitys Oy.
Efter mötet besökte näringslivskommittén Grottan för att bekanta sig med möjligheterna till
parkering.

1. Mötets öppnande
Beslut:
Ordförande öppnade mötet klockan 15.00.

2. Val av två protokolljusterare
Beslut:
Till protokolljusterare valdes Kim Lindstedt och Mariella Ramstedt.

3. Godkännande av föredragningslistan
Beslut:
Näringslivskommittén beslöt att flytta besöket i Grottan till efter mötet. I övrigt godkändes
föredragningslistan i föreliggande form.

4. Presentation av S:t Karins företagarklimat
Näringslivskommittén diskuterade utgående från presentationen som hölls före mötet.
Presentationen upplevdes som givande och gav många idéer. Till exempel skulle man kunna
ordna ett seminarium för tjänsteinnehavare och förtroendevalda kring upphandling,
alternativt besöka nämnderna tillsammans med någon utomstående sakkunnig för att få
igång diskussionen. Ett annat förslag var att bjuda in förtroendevalda till företag för att de
ska få bekanta sig med företagarnas vardag.
Beslut:
Näringslivskommittén beslöt att näringslivschefen listar upp förslag på konkreta åtgärder
som kunde genomföras på ett enkelt sätt. Ärendet tas upp igen på nästa möte.

5. Förkörsrätten till färjorna
Företagare har kontaktat Väståbolands företagare om svårigheterna att få förturer till
färjorna. Ett gemensamt möte med staden, NTM-centralen och Egentliga Finlands förbund
har hållits och ärendet har också tagits upp i riksdagen. Inom april kommer staden att skicka
ut en enkät till företagarna i skärgården gällande företagarnas behov av förtursrätter.
Ärendet kommer att tas upp av stadsstyrelsen den 31 mars 2014 som ett initiativ till NTMcentralen (bilaga 1).
Beslut:
Näringslivskommittén är djupt oroad för framtiden för skärgårdens näringsliv och kommittén
anser i första hand att antalet färjeturer bör ökas.
Kommittén anser även att processen är för långsam när företag ansöker om förtursskyltar
och önskar att beslutanderätten kring förtursskyltarna i fortsättningen överförs från NTMcentralen till staden.
I övrigt omfattade kommittén stadsstyrelsen initiativ.

6. Ljusreklam vid Skärgårdsvägen
En ljusreklamskylt planeras som bäst i anslutning den första rondellen i Pargas. Skylten skulle
i första hand användas för ideella ändamål (kultur, evenemang, idrott osv), men skulle det
vara möjligt att ha annan marknadsföring också? Staden kunde till exempel sälja
reklamutrymme under vissa tider.
Det är ännu oklart vad en ljusskylt skulle kosta. Företagarföreningens köpmannautskott
kunde möjligtvis delta i finansieringen med en mindre summa.
Det skulle också behövas en skylt med information om att man kommer till skärgårdsstaden
om man viker av till vänster i rondellen.
Beslut:
Näringslivskommittén önskar att det kommer en ljusskylt där företagare kan köpa in sig + en
skylt med allmän information om stadens centrum.
Näringslivskommittén beslöt att näringslivstjänster utreder frågan vidare (kostnader,
placering, finansiering osv) så snabbt som möjligt.

7. Övriga ärenden
1) Pargas kommer att delta i Uusi Kaupunki (www.uusi-kaupunki.fi). I praktiken betyder det
att ett tiotal unga arkitekter besöker staden i augusti 2014 för att planera ett antal områden.
Beslut:
Informationen antecknades till kännedom.

8. Nästa möte
Beslut:
Nästa möte hålls tisdagen den 27 maj 2014 klockan 14.00. Platsen bestäms senare.

9. Möjligheterna till parkering i Grottan
Näringslivskommittén diskuterade behovet av parkeringsplatser i Pargas centrum och
möjligheterna till parkering i Grottan.
Beslut:
Näringslivskommittén är positivt inställd till parkering i Grottan. Kommittén önskar att de
existerande parkeringsplatserna i centrum ska ses över årligen av stadens tekniska enhet
(skyltning, markeringar osv).

10. Mötets avslutande
Beslut:
Ordförande avslutade mötet klockan 16.10.

Pargas, den 28 mars 2014

Sverker Karlsson
Ordförande

Teresia Blomberg
Sekreterare

Kim Lindstedt
Protokolljusterare

Mariella Ramstedt
Protokolljusterare

