Protokoll vid KAS

Styrelsemöte 2010-02-07

Närvarande: Annika Andersson, Sture Randvik, Lena Borglund, Arne Karlsson, Jan Maesel och Sune Lundman

1 .Mötetets öppnande av Annika
2. Till justerande valdes Sture Randvik.
3. Dagordning godkändes.
4. Styrelseprotokoll från 2010-01-10 lades till handlingarna.
5. Isturlistan:Vilken infördes med dålig förankring och mycket försämrad tur- täthet. Sture
kollar om han har det gamla förslaget på is-turlista i sin dator.
6.a Brandvärn/färdtjänst: Kalvsunds Brandvärn avvaktar svar från kommunen.
6.b 5-knopsskyltar:Rättsenheten som är tungt arbetsbelastad, svar väntas inom kort.
6.c Parkering Framnäs:Inget att rapportera.
6.d Sophantering vid större fartygsbesök: Hamngruppen får göra en uppdatering i detta
ärende till nästa möte.
6.e Flistuggmaskin:Christer får i uppdrag och se om det går att få tag på någon
ändamålsenlig flistugg för 10-15 tusen kronor.
6.f Internet-ankät:Inget att rapportera.
6.g Gatublysningen:Inget svar från kommunen.
6.h Posthanteringen:Intet
6.i Förbindelse Kalvsund- Björkö: se punkt 7d
7. Rapporter från arbetsgrupper:
7.a Hamnen: Det finns nu möjlighet att göra PR för gästhamnen på Öckerökommuns
hemsida. Därför efterlyses bilder från hamnen och omgivningar.
7.b Kommunikationer: Inget
7.c Aktiviteter: Ingen aktivitet
7.d Kommunal dialog/info/ö-råd. Arne Karlsson som representerar KAS tar med sig nisch
frågor angående den fasta förbindelsen mellan Kalvsund -Framnäs till infomöte på
Öckerö. Placeringen, var det är tänkt man ska placera bron? Vilka typer av transporter
man kan belasta bron med? Skolresor för våra skolbarn?
Arne föredrog om organisationen “Hela Sverige ska leva” som det finns information om på
ö-nyttan och på nätet

7e. Sjöbodar.Inget att rapportera.
7f. Jan M. Redogjorde för det avslutande arbetet med Carpe Mare projektet.
Kvarstår är bland annat någon form av förvaltnings grupp av tillbyggnaden som
innefattar kiosk och toalett delen.
Förvaltningsgruppen skull representeras av olika föreningar såsom exv KIF,KNJFoch
Hamngruppen.Jan driver de forsatta kontakterna med respektive föreningar och kunde
vara sammankallande.
7g Kalvsundsbarnen.Inget.
7h .Seniorboende.Förslag lades att söka ekonomiskt projektstöd för att göra en
vidar-utveckling av den lagda förstudien.
7i. Återvinningsstation.Skylten uppe med tider för öppethållande.
Annika kollar med Rickard Engström om han vill fortsätta vara sammankallande för
arbetsgruppen.
8. Annika ansöker om tillstånd för påskfyr med ett liknande arrangemang som före
gående år.
9. Information till hemsidan.Foton från hamnen önskas.
10. Nästa styrelsemöte 100307
11. Mötets avslutande.
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