Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2013-06-03
Närvarande:
Nichlas Strandberg (ordf.), Peter Eklund, Tomas Eriksson, Gunnar Stensson,
Martin Åberg, Fredrik Eytzinger, Barbro Lorentzon, (sekr.)
Frånvarande:
Eva Silow, Bertil Gustavsson, Hans Sternbeck, Margareta Märs,
Marie Johansson
1. Mötets öppnande
Nichlas förklarade dagens möte öppnat.
2. Val av Ordförande och Sekreterare
Till ordförande för mötet valdes Nichlas Strandberg och till sekreterare
valdes Barbro Lorentzon.
3. Val av Justerande för mötet
Till justerande av dagens protokoll valdes Gunnar Stensson.
4. Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.
5. Föregående mötes protokoll
Genomgång av mötesprotokoll 6/5 2013 Beslut: läggs till handlingarna
6. Uppföljningsärenden
a)
Parkering Framnäs
Vi väntar på återkoppling från Inga-Lill Siljat, Kommunen.
b) Snöröjning
Räddningstjänsten på Kalvsund kommer inte att ansvara för
snöröjningen fören dom har asfalterat och lagat vägarna så som
Kryssarebacken mm. Frågan kommer att lämnas över till Kommunen.
c) Vägfrågan
Vi väntar på återkoppling från Kommunen, Inga-Lill Siljat, i frågan.
d) Arrende
Avvaktar svar från Robert Svensson.
e) Kalvsunds Skola
Tisdag 11/6 kommer det att vara Öppet hus på Kalvsunds skola mellan
kl. 16.00 – 20.00.
I samband med ny verksamhet i Ö-Nyttan vill KAS ha svar på hur

utformningen runt Ö-Nyttan kommer att se ut. Frågan är ställd till
Kommunen men inget svar har kommit in.
Fredrik E kontaktar Kommunen i frågan igen.
7. Ekonomisk rapport
Avstämning t.o.m. april månad 2013.
8. Arbetsgrupper
Hamnen
Tomas E, meddelar att el-uttagen kommer att ses över nere i södra
hamnen. Problem med hamn toaletten förekommer. Kontakt med
rörläggare är tagen.
Kommunikation
Avvaktar Robert Svensson svar.
Internet
Någon ny information har inte framkommit i frågan ang. fibertekniken
till Kalvsund.
Aktiviteter
Strandstädning kommer att ske lördag den 15/6 och inget annat som
skrivits tidigare. Program för dagen med hålltider finns på hamnplan.
Kommunal dialog/info/Ö-råd
Ö-råds mötes protokoll från7/5, finns på Kommunens hemsida.
Sjöbodar
Arbetet med tilldelning ska påbörjas.
Lekplats
Fredrik E, har kontakt med Gösta Gillholm på Kommunen, som ska
besikta lekplatsen.
Återvinningsstation
Bertil G har varit i kontakt med Tomas Wijk ang staket runt
containerna i samband med att Pedagogisk omsorg kommer att vara i
Ö-Nyttan. Tomas Wijk tar kontakt med Öbo i frågan och återkommer
till Fredrik E.
En önskan till samtliga boende på Kalvsund, att hålla koll så att
allt som skall slängas i containerna också hamnar där i.
Badplats
Gösta Gillholm på Kultur och fritids ringde Nichlas Strandberg i ett
annat ämne och berätta då att anl. av att hopptornet och badbryggan
inte har lagts ut än är att en större genomgång och reparation har
gjorts av hopptornet och detta beräknas bogseras ut V24. Och den
gamla bryggan och järnbalkarna som sitter kvar skall tas bort innan

semestern är planen, men att dom prioriterar först att få igång alla
badplatserna.
Utedasset nere på Kôrrgån är nu utbytt till en mulltoa.
9. Övriga frågor
– Midsommar
KAS kan med stor glädje meddela att vårt underbara midsommarfirande på
Kalvsund, kommer att genomföras med initiativ av Eugenia och Magnus. Vi tackar
för detta och ber samtliga att läsa separat anslag på anslagstavlan.
Ni som klipper träd och buskar kom gärna bort med bladkvistar till hamnplan vid
kiosken då midsommarstången skall kläs.
– Postboxarna
Fredrik E har varit i kontakt med Peter Albinsson på ÖBO. På frågan från KAS
vad som kommer att hända med postboxarna i och med att annan verksamhet
kommer att bedrivas i Ö-Nyttan. Något direkt svar på frågan kom inte utan vi
fick frågan vad vi har för förslag. Och vi föreslog som tidigare då 2012-06-04 då
vi hade uppe frågan i ett KAS möte på Kalvsund ang. postboxarna, då var
anledningen en ev försäljning av Ö-Nyttan. Denna gång diskuterades ett ev
ny/utbygge av ”väntkuren” som föreslogs till dåvarande Öbos VD som var med på
mötet, Fredrik återkommer efter ny kontakt med ÖBO.

10. Information till hemsidan
Alla är välkomna att läsa på vår hemsida www.kalvsund.nu
11. Nästkommande styrelsemöte
Nästkommande möte blir 2 september, kl. 19.00 och plats är då Såsen. Om
inget annat sägs.
12. Mötets avslutande
Nichlas avslutade dagens styrelsemöte.
Protokollet fört av; Barbro Lorentzon
Protokollet godkännes;
Nichlas Strandberg, Ordförande
Gunnar Stensson, Justerande

