Protokoll från KAS styrelsemöte 2010-09-05
Närv: Annika Andersson, Lena Borglund, Peter Eklund, Elisabeth Lorentzon, Per Olowson
1. Ordförande Annika förklarade mötet öppnat.
2. Till justerare valdes Lena Borglund.
3. Dagordningen godkändes.
4. Styrelseprotokoll från mötet 2010-06-06 gicks igenom o godkändes
5. Återvinningsstationen. En skrivelse har inkommit till KAS som påpekar bristen på
containrar under sommaren. Uppdrogs åt Ulf T, som är sammankallande i arbetsgruppen,
att kontakta kommunen o påtala problemet.
6. Samrådshandling Hälsö hamnar o Norra Långesand. Bedöms inte som planerna direkt
påverkar Kalvsund varför det beslutades att avstå från att agera i ärendet. Handlingarna
finns tillgängliga på kommunens hemsida.
7. Uppföljningsärenden
 Flistuggmaskin. KNJF vill inte bidra med ekonomisk stöttning. På grund av
ekonomiska skäl samt bristande intresse beslutades att inte införskaffa någon tugg.
 Internetenkät. Nichlas S håller på att undersöka förhållanden med operatörer. Enkät
för att undersöka intresset skickas ut snarast.
 Parkering Framnäs. Peter E har kontaktat länsrätten och fått besked om att målet är
avslutat p g a att ingen överklagan på länsrättens dom lämnades in innan 090618.
Frågan är varför ingen, vad vi vet, fått domen sig tillhanda? Alla som skrev på listan
fick ju kopia på kommunens svar på vår överklagan. Annika kollar vidare.
 Traktorbyte. Reine vidtalad att utreda införskaffande av ny traktor. Peter E kollar
läget.
8. Rapporter från arbetsgrupper
a.
Hamnen.
Arbetsdagar hösten 2010:
Lördag 2010-10-02 kl 0900 - 1300 med samling vid kranen.
Lördag 2010-10-09 kl 0900 - 1300 med samling vid kranen.
Lördag 2010-10-16 kl 0900 - 1300 med samling vid kranen.
Förslag till gästhamnsavgifter 2011 samt regler för kranområdet o tillfällig förtöjning har
tagits fram:
Gästhamnsavgifter. Gästhamnsavgift skall uttagas i både norra och södra hamnen.
Avgifter 2010, per dygn
Längd, m
Pris, kr
Förslag 2011, per dygn
Längd, m
Pris, kr

< 10
100

10 - 20
125

>20
200

El
25

< 10
100

10 - 15
125

>15
200

El
30

Kranområdet. Med hänvisning till nuvarande regel rörande uppställning inom
kranområdet beslutades att markera ett område motsvarande två uppställningsplatser
såsom varande kranområde. Inom detta område får båt ställas upp i maximalt tre (3) dygn,
därefter debiteras en avgift om 100 kr per dygn. Mellan sålunda markerat kranområde och
södra delen av planket får uppställning ske i maximalt fjorton (14) dygn, därefter debiteras
en avgift om 100 kr per dygn. De som önskar ställa upp båt för en längre period än
respektive ovan angiven - och inte vill erlägga fastställd avgift - har att flytta båten till
annan uppställningsplats.
Tillfällig förtöjning av båt. Med anledning av förekommande tillfällig extra förtöjning av
båt, beslutades att sådan förtöjning skall - i mån av plats, alternativt utanpå
långsidesliggare -tillåtas under maximalt fyra (4) veckor mot en extra kostnad om 1.000
kr. Därefter debiteras gästhamnsavgift. För 2010 erlägges avgift enligt tidigare, dvs 500
kr.
Beslutades att godkänna ovanstående 3 förslag.
b. Kommunikationer/fast förbindelse. Mia T har tidigare fått i uppdrag att ta reda på fakta
i ärendet. Per O kollar status med Mia.
c. Aktiviteter. Midsommarfirandet avlöpte traditionsenligt. Styrelsen tackar alla
inblandade för insatser i samband med detta.
d. Kommunal dialog/info/ö-råd. Annika påminner våra representanter om nästa möte
14/9 där bl a viktiga frågor om färjeförbindelser tas upp. Elisabeth L o Annika bevakar
möte angående posten 20/9.
e. Sjöbodar. Bygglov kommer att sökas så snart alla omkringboende är informerade.
f. Lekplats. Huset är färdigställd o invigd. Styrelsen framför tack till alla som gjort en
insats.
g. Återvinningsstation. Ulf T o Mia T fortsätter jobba med åtaganden enl tidigare
protokoll. Annika kollar status.
h. Ekonomisk avstämning. Frågan om vi är berättigade till bidrag från kommunen har
besvarats av Peter. Denne redogjorde även för föreningens ekonomi som är god samt
under kontroll.
i. Förvaltningsgrupp Carpe Mare/Seniorboende/Kalvsundsbarnen/Badplats. Inget att
rapportera.
9. Övriga frågor.
 Vem ansvarar för stenhögen på hamnplan? Annika kollar.
 Annika kontaktar kommunen angående trasigt räcke Gamla Vägen (Sömmerskans
Lid).
 Per O kollar med KNJF för att ta bort sly som växer över räcket i affärsbacken.
10. Information till hemsidan.
 Arbetsdagar hamnen
11. Nästa styrelsemöte 2010-10-03 kl 17
Annika Andersson, ordf
…………………………
Lena Borglund, justerare
………………………………

Per Olowson, sekr
………………………

