Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening

Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2014-08-18

!

Närvarande:

Nichlas Strandberg, Thomas Eriksson, Gunnar Stensson, Martin
Åberg, Markus Hagelvik, Johan Isaksson, Marie Johansson, Peter
Eklund

Ej närvarande:

Fredrik Eytzinger, Margaretha Märs, Hans Sternbeck

!
! 1. Mötets öppnande
förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna
! Nichlas
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till Ordförande för mötet valdes Nichlas Strandberg. Till Sekreterare för mötet valdes Johan
Isaksson

!3. Val av justerare
Till justerande av dagens protokoll valdes Marie Johansson
!
4. Godkännande av dagordning
Tillägg för övriga frågor
- Valentornet
- Flaggan hamnplan
- Lagning av kajen norra hamnen

!Föreslagen dagordning med ovan tillägg till övriga frågor godkändes

! 5. Genomgång av tidigare protokoll
Tidigare protokoll godkändes
!6. Uppföljningsärenden
!
Parkering Framnäs
Medborgarförslag är inskickat från Kalvsund o Grötö
!
Mötet enades om att inte acceptera remissförslaget från kommunen avseende föreslagen
Lösning
!Mötet enades om att Peter Eklunds tidigare skrivelse (tidigare e-mail) används som
underlag, med vissa justeringar, för Kalvsunds/KAS ståndpunkt och rekommendation.
Peter omformulerar och skickar på remiss till KAS. Nichlas samlar ihop kommentarer och
skickar sedan vidare till Kommunen som remissvar snarast.

!

Bifoga remiss och medborgarförslag till protokollet.

!Bevaka även tidpunkt för när medborgarförslag i frågan tas upp
!Snöröjning
Inget nytt att rapportera
!Vägfrågan

Inget nytt att rapportera. Samma status som tidigare vilket innebär att vår frågeställning
fortfarande ligger hos kommunen. Vi har ej fått svar svar på vilka vägar som är kommunala
trots påtryckningar över lång tid. Nytt försök med Ingvar TH Karlsson.

!Arrende
Inget nytt att rapportera.
!Nya Posthuset
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Dialog med Kommunen igång. Dock inget konkret och ytterligare arbete med att förstå
nästa steg behövs. Enligt uppgift från Peter Albinsson på Öbo finns en plan men den har ej
distribuerats till KAS eller svarats på från kommunens håll då vi har frågat huruvida detta
stämmer

!

7. Ekonomisk rapport
Sjöbodsavgifter inbetalda

!
!
8. Arbetsgrupper:

Förslag om att bygga däck för gemensamhetsyta i södra hamnen föreslogs. KAS gav Peter
Eklund i samarbete med hamngruppen uppdrag att undersöka kostnader och utformning.

! Hamnen
Möte planerat v35 avseende höstens arbete
!
Vänligen notera: Bad från svarta bryggan och simning till pirens räddningsstege

förekommer. Detta är EJ TILLÅTET och räddningsstegarna skall endast användas för
avsett syfte.

!Kommunikation

Förbindelsen Framnäs - Kalvsund (Genomgång/svar på riskanalysen). Distribuerad
riskanalys ger en bra bild av de risker som uppstår i samband med eventuellt införande
av ny färjeförbindelse i form av egenmanövrerad ”linfärja”.

!KAS är tillfreds med riskanalysen.
!
Internet
Inget nytt
!
Aktiviteter
Inget nytt
!Kommunal dialog/info/Ö-råd
Nästa möte 9/9 2014 KAS representanter medverkar om möjligt
!Sjöbodarna

Byggnation startad och pågår planenligt. Punkten stängs och eventuella frågeställningar
tas med KAS.

!Lekplats

Gungbrädan var trasig och är nu utbytt. Kommunen har bidragit att lösa frågan på ett
snabbt och bra sätt.
Vi är erbjudna att ta över skolans lekplatsutrustning. Lekplatsgruppen och berörda föräldrar
behöver titta igenom om det är något som vi vill ta hand om och placera på hamnplans
lekplats eller Körrgårn.

!Återvinningsstation

nytt
! Inget
Badplats
! Överblivna! gamla bryggrester behöver tas om hand.
9. Övriga frågor
!
Traktorn Försäljning

Vi behöver laga punktering innan försäljning. Nichlas pratar med
Reine Olsson.
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!Färdtjänst listan (hur man kontaktar räddningstjänsten)

Räddningstjänstens kontaktlista skall anvvändas. Finns anslagen på www.kalvsund.nu.
Fordonet får i dagsläget inte framföras av andra än aktiva i räddningstjänsten.

!Vi vill även undersöka om exempelvis hemmavarande pensionärer kan få lov att köra

räddningstjänstens fordon för att avlasta befintlig personal. Marie Johanson kollar med
kommunen.

!Valentornet

Renoveringsbehov finns och vi för en dialog med kommunen om nästa steg för att hitta en
bra väg framåt.

!Flaggan på hamnplan

Flaggan var utsliten och är nu slängd. Ny flagga skall köpas in samt placering som
ersättning för nuvarande i ö-nyttan behövs. Nichlas införskaffar ersättningsflagga och tittar
på placering. Placering behålls i ö-nyttan tills detta är klart.

!Kajen norra hamnen, lagning

Status från kommunen behövs. Nichlas mailar Arne Lernhag och begär uppdatering och
trycker på.

!10. Information till hemsidan
Protokollen skall in
!11. Nästa styrelsemöte

Måndag 6:e Oktober 2014, kl 19.30
12. Mötets avslutande
Mötet avslutat av Nichlas

!!
!!
___________________________
Johan Isaksson, protokollförare
!!
!___________________________
Marie Johansson, justeringsman

___________________________
Nichlas Strandberg, ordförande

