
Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening 

Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2014-10-06 
 

Närvarande:  Nichlas Strandberg, Thomas Eriksson, Martin Åberg, Markus 
Hagelvik, Johan Isaksson, Peter Eklund 

Ej närvarande: Fredrik Eytzinger, Margaretha Märs, Hans Sternbeck, Marie 
Johansson, Gunnar Stensson 

 
 

1. Mötets öppnande 

Nichlas förklarar mötet öppnat. 
 

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 Thomas Eriksson 

 

4. Godkännande av dagordning 
Dagordning godkänd med tillägg under övriga punkter: Hantering av 

Förvaltningsgrupp KIF 

 

5. Genomgång av tidigare protokoll 

Föregående protokoll godkänt och fört till handlingarna 

  

6. Uppföljningsärenden 
 

a. Parkering Framnäs (Beslutet ang remiss kommunen) 

Kommunen avstod från beslut enligt remissförslag och kommer att gå vidare 

med vidare dialog med de boende genom ö-råden.  

 

b. Snöröjning 

Marie har pratat med kommunen. Inget konkret besked än om vi kan utöka 

tillgänglig personal utöver räddningstjänsten. Vidare dialog med 

räddningstjänsten och/eller kommunen krävs. 

 

c. Vägfrågan 

Roberts Svensson vidtalad och vi har varit väldigt tydliga med att vi önskar 

återkoppling snarast. Inget svar än. 

 

d. Arrende 

Inget nytt att rapportera. Peter E skall kontakta Robert Svensson igen 

 

e. ”Nya” Posthuset 

Ingen ny information från kommunen. KAS för dialogen vidare tillsammans 

med övriga engagerade medboende. 

 

f. 5 knopsskylten 

Nichlas kollar vidare med Bertil Gustavsson om nuvarande status och 

bedömer hur vi ska ta ärendet vidare. 
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7. Ekonomisk rapport 

Inget utstående att rapportera  

Inväntar offert på bygga däck för gemensamhetsyta i södra hamnen. 

 

Ny flaga och vimpel inköpt och är placerade i ”nya” posthuset. 

 

8. Arbetsgrupper: 

 

a. Hamnen 

Första arbetsdagen genomförd. Väldigt positivt med så bred uppslutning. 

Arbete med vågbrytare i norra hamnen vid flytbryggan påbörjade. 

 

b. Kommunikation 

Reparation av kajen i norra hamnen påbörjad och beräknas vara klar i början 

av 2015. Grävarbeten kommer att utföras även på land för ett så bra resultat 

som möjligt. 

 

c. Förbindelsen Framnäs – Kalvsund 

Inget nytt 

 

d. Internet 

Arbete pågår. Kvarstående arbete är följande: tillstånd för sjökabel, viss 

projektering, intresseanmälningar från fastighetsägare, slutlig ekonomisk 

kalkyl, samt upphandling av entreprenad. 

 

e. Aktiviteter 

Inga nya aktiviteter planerade. 

 

f. Kommunal dialog/info/Ö-råd 

i. Remiss Trafikstrategi 

Skapande av arbetsgrupp för att sammanställa synpunkter med 

ledning av Markus H och Johan I. Syfte att ge svar på remissen senast 

24 oktober. Synpunkter från övriga tas emot tacksamt. 

 

ii. Protokoll Ö-rådsmötet 

Markus H gick igenom protokollet/minnesanteckningarna.  

(bifogas KAS protokollet) 

 

g. Sjöbodarna 
Bodarna är under byggnation. Uppförda bodar är byggda enligt befintligt 

bygglov och aktuell ritning, några begränsningar i höjd eller marknivå finns 

inte.   

 

h. Lekplats 

Inspektion av gamla skolans lekplatsutrustning gjord, ett par saker av värde 

och kommer att återvinnas. Vi tittar på eventuellt inköp av ”lektorn” till 
lekplatsen på hamnplan.  

 

i. Återvinningsstation 

Allmän uppmaning: Släng inte fallfrukt och dylikt i containern för brännbart. 
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Använd kompostkärlet eller avskild plats i trädgården för detta. 

 

j. Badplats 

Inget nytt. 

  

9. Övriga frågor 

 

a. Traktorn Försäljning 

Punkteringen lagad. Accepterat pris och hur försäljningen ska gå till 

diskuterades. Markus H håller i försäljningen via Blocket med support från 

Nichlas S. 

 

b. Förvaltningsgruppen KIF 

Förvaltningsgruppen upplöst i KIF med KAS bifall enligt årsmötesbeslut 

2013-04-28. KAS vilja är att KIF’s mötesprotokoll med förvaltningspunkter 

distribueras till löpande KAS för eventuell behandling. 

 

10. Information till hemsidan 

Information om fallfrukthanteringen läggs ut. 

 

11. Nästa styrelsemöte 

Måndag 3:e November 2014,kl 19.30 

 

12. Mötets avslutande 

Mötet avslutat av Nichlas 

 
 
 
 
 

 
 

___________________________  ___________________________ 
Johan Isaksson, protokollförare  Nichlas Strandberg, ordförande 
 
 
 
___________________________ 
Thomas Eriksson, justeringsman 


