Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2010-10-03
Deltagare:
Annika Andersson, Elisabeth Lorentzon, Ulf Thylander, Nichlas Strandberg,
Tomas Eriksson, Peter Eklund, Bertil Gustavsson (del av mötet), Karin André.
1. Mötets öppnande
Annika förklarade mötet öppnat.
2. Sekreterare för mötet samt justerande
Till sekreterare för mötet valdes Karin André och till justeringsman för
dagens protokoll utsågs Nichlas Strandberg.
3. Godkännande av dagordning
Dagordning godkändes med ett tillägg under punkt 5; " j. Påskefyren"
4. Genomgång av styrelseprotokoll från 2010-09-05
Annika gick igenom föregående styrelseprotokoll som därmed lades till
handlingarna utan kommentarer.
5. Uppföljningsärenden
a) Sophanteringen/återvinningsstation
Ärendet kring förnyat bygglov av återvinningsstationen.
Kvar att åtgärda är hanteringen av farligt avfall.
Beslutades att ta fram anslag med
- vad som behöver läggas in i ”farligt avfall” – skåpet.
- att man kan ringa Bertil Gustavsson eller Pelle Karlsson som har
nyckel till skåpet om behov finnes.
- att inget farligt avfall får ställas utanför skåpet.
Ansvarig att ta fram anslag är Ulf Thylander. Återrapportering till
kommunen att dessa åtgärder vidtagits, ansvarig Annika Andersson.
Dålig tömning av containrarna .
Anledning till dålig frekvens på tömning är bl a underbemanning samt för få
ersättningscontainrar. Mail skickat till kommunen för att påpeka att behovet
finns av högre tömningsfrekvens. Svar har inte inkommit ännu.
Bertil Gustavsson skall också påpeka för kommunen att containern för
trädgårdsavfall kan flyttas till plats bredvid övriga containrar.
b) Internet-enkät / Bredband
Enkät finns klar hos Nichlas Strandberg och han mailar den till övriga i

styrelsen på remiss till fredag 8 oktober. Därefter skickar Nichlas ut
enkäten till boende på ön. Nichlas uppdrages att kontakta F. Ehrenholm på
Öbo angående nyligen utskickad förfrågan till öråden kring bredband.
c) 5-knopsskyltar
Inget nytt att rapportera.
d) Parkering Framnäs
Inget svar har inkommit på våra skrivelser i frågan kring tidigare beslut om
förhöjda parkeringsavgifter. Styrelsen anser att vi fortsatt bör påpeka det
felaktiga i att vi inte fick ta del av beslutet så att vi inte ens gavs möjlighet
att överklaga. Styrelsen önskar ta del av uppgifter om hur den senast
fastslagna avgiften motiveras (intäkter och kostnader) samt även veta hur
kö-listan för tilldelning av platser ser ut. Ansvarig Mia Thylander.
e) Gatubelysningen
Mia Thylander har tillskrivit kommunen angående dålig belysning. Ärendet
avslutas därmed.
f) Traktorbyte
Reine Olsson vidtalad och har uppdraget att undersöka marknaden för ev
inköp av ny traktor.
g) Hamnplan, stenhögen
Stenhögen är borta och det har blivit jättefint runt flaggstången. Ärendet
avslutas därmed.
h) Trasigt räcke (Såsen-backen)
Kommunen är vidtalad och har utlovat att åtgärda räcket. Dock har det ännu
inte skett.
i) Sly i Affärsbacken
Styrelsen tackar Pelle Olowsson som åtgärdat det mest akuta. Pelle frågar
vidare om KNJF kan ta resten.
j) Påskefyren
Ove Erikssons uppdrag kvarstår att så snart det är möjligt elda upp
kvarvarande påskefyr. Annika frågar Ove om uppdraget eventuellt kan
delegeras till annan person så att det finns ännu större möjlighet att detta
utföres så snart som möjligt. Alla Kalvsundsbor uppmanas att inte lägga mer
skräp på fyren.

6. Rapporter från arbetsgrupper
a) Hamnen
Arbetsdag genomförd med lågt deltagande. Större uppslutning önskas för
framtiden.
b) Kommunikationer/fast förbindelse
I kommunens ansträngning att föra ihop öarna finns uppdrag att titta på bl a
öppningsbar bro, skyttel (à la Koster) samt linfärja för Kalvsund-Framnäs.
Politikerna har givit detta uppdrag till konsultbolag. Mia Thylander ombedes
att begära in uppdraget i skrift.
Klaffen vid färjeläget var en dag i extremt nedfällt och obehagligt läge.
Annika har vidtalat trafikansvarig på kommunen om tillbudet och ifrågasatt
säkerheten kring klaffen.
c) Aktiviteter
Inget nytt att rapportera.
d) Kommunal dialog/info/ö-råd
Ulf Thylander rapporterade från ö-råd i veckan.
- Pengar till ö-råden för 2010 är inte utbetalade p g a att en del ö-råd inte
inkommit med dokumentation från 2009.
- Ulf sammanfattade rapporteringen från olika bygg och utvecklingsprojekt.
- Minnesanteckningar från ö-rådet bilägges detta protokoll.
- Ö-rådsmöten för 2011 blir 15/2, 10/5, 20/9, 1/11. Till nästa möte önskar
Styrelsen att Ulf tar med fråga kring målet från moderaternas vallöfte att
bygga seniorboende på alla öar till 2014.
Posthantering.
Röra, Hyppeln och Knippla skall få paketutlämning i affären. Ingen annan
lösning ännu för Kalvsund och Grötö. Förslag på ny lösning diskuteras dock.
Annika skall, inom fyra veckor, efterhöra hur ärendet fortskrider.
e) Sjöbodar
Möten genomförts med grannar angående placering av nya sjöbodar. Mötena
har avlöpt med positivt resultat. Ansökningshandlingar om bygglov är på väg
att inskickas till kommunen.
f) Lekplats
Inget nytt att rapportera.

g) Återvinningsstation
Aktuellt ärende avhandlat under punkt 5a.
h) Ekonomisk avstämning
Stabil ekonomi i föreningen men, delvis pga stora investeringar i hamnen, så
förväntas resultatet för året bli negativt.
i)

Förvaltningsgrupp Carpe Mare/Seniorboende/Kalvsundsbarnen/Badplats
Inget nytt att rapportera.

7. Övriga frågor
På förekommen anledning erinrar Styrelsen dem som framför båtar i
hamnområdet om gällande 3 knops hastighetsbegränsning. Var och en som
ingått avtal att förhyra båtplats i hamnen har dessutom skriftligen
förbundet sig att efterfölja denna hastighetsbegränsning.
8. Information till hemsidan
- Fartbegränsningar för båttrafiken i hamnområdet.
- Enkäten om bredband som går ut under vecka 41.
9. Nästa styrelsemöte
7 november 2010, kl 17 på Ö-nyttan
10. Mötets avslutande
Annika förklarade dagens möte för avslutat.

Annika Andersson,Ordf

Karin André,Sekr

...............................................

......................................................

Nichlas Strandberg, Justeringsman

...................................................

