
Protokoll från KAS styrelsemöte 2010-11-07 
 

Närv: Annika Andersson, Lena Borglund, Stanley Eriksson (delvis), Tomas 

Eriksson, Sture Randvik, Nichlas Strandberg, Ulf Thylander, Per Olowson 

 

1. Ordförande Annika förklarade mötet öppnat. 

 

2. Till justerare valdes Ulf Thylander. 

 

3. Dagordningen godkändes. 

 

4. Styrelseprotokoll från mötet 2010-10-03 gicks igenom o godkändes 

 

5. Tvättmaskin Förslag har lämnats att inköpa en större allmän tvättmaskin för 

mattor. Den tvättmaskin som skänkts av kommunen i samband med 

vattenläckan skulle vid en försäljning kunna bli en grundplåt. Placeringen av 

tvättmaskinen är dock ett problem. Nuvarande placering på 

handikapptoaletten är inte tillfylles. Idéer och förslag på vad vi ska göra med 

den befintliga maskinen samt eventuell inköp av större mattvättmaskin 

välkomnas. 

 

7. Uppföljningsärenden 

 Internetenkät. Delas ut i postfacken inom kort. Svar på enkäten önskas 

innan 21/11. Det har visat sig att Kalvsund är den enda ön inom 

kommunen som inte har, och inte inom överskådlig framtid kommer att 

få, en fiberkabel. Många tjänster i framtiden såsom TV, telefoni, 

trygghetslarm etc. bygger på tillgång till fiberkabel. 

 Trasigt räcke. Räcke Gamla Vägen (Sömmerskans Lid) är åtgärdat. 

Därmed avslutas ärendet. 

 

8. Rapporter från arbetsgrupper 

a. Hamnen. De två sista arbetsdagarna genomfördes med bra deltagande och 

planerade arbeten blev utförda. Det har beslutats att byte av bryggdäck på 

Svarta bryggan ska göras så snart som möjligt. Stödpålning av bryggdäck 

räls södra hamnen ska utföras under dec 2010.  

b. Kommunikationer/fast förbindelse. Fortfarande ingen ny information vad 

det gäller nya förbindelser men vi fortsätter självfallet att bevaka ärendet. 

c. Aktiviteter. Eventuellt lussefirande med glögg har diskuterats. Det säljs 

inte längre några bingolotter i Ö-nyttan varför farhågor finns att 

lussefirandet inte kommer att bli så välbesökt som tidigare. 

Aktivitetsgruppen tar gärna emot synpunkter.  

d. Kommunal dialog/info/ö-råd. Fortsättningsvis kommer 

minnesanteckningar från öråd/byråd ej att skickas ut via mail utan finns 



istället tillgänglig på kommunens hemsida. Annika har kontaktat Kjell 

Spångberg på Posten för att finna en lösning på problematiken runt 

paketutlämningen. Finns dock ingen lösning i dagsläget. Annika fortsätter 

bevaka ärendet. 

e. Sjöbodar. Bygglov kommer att sökas för totalt 16 st sjöbodar (8 norr om 

och 8 söder om befintliga). Viss justering av placeringar har gjorts för att 

tillgodose omkringboendes synpunkter och dessa accepterar nuvarande 

planering. Beslutades att inte söka bygglov för bodar på piren i nuläget 

eftersom dessa ändå inte kommer att byggas inom överskådlig tid. 

Kommunen kommer dock att meddelas att vi önskar reservera området för 

framtida sjöbodsbyggande. 

f. Lekplats. Inget att rapportera. 

g. Återvinningsstation. Inget att rapportera. 

h. Ekonomisk avstämning. Kassören låter meddela att ekonomin är under 

kontroll. 

i. Förvaltningsgrupp / Carpe Mare / Seniorboende / Kalvsundsbarnen 

/Badplats. Inget att rapportera. 

 

9. Övriga frågor.  

 I föregående protokoll påpekades att 3 knop gäller inom hamnområdet. 

Styrelsen vill dessutom på förekommen anledning påminna om att 5 knop 

gäller i sundet. 

 Annika kontaktar arbetsgrupperna Kalvsundsbarnen och Lekplatsen för 

att diskutera vad som ska göras med den ständigt återkommande 

vattenpölen vid lekplatsen.  

 Styrelsen uppdrar åt Mia Thylander att kontakta kommunens 

folkhälsoplanerare för att undersöka vad man kan göra åt dålig 

gatubelysning samt eventuellt behov av räcken i besvärliga backar. 

 

10. Information till hemsidan.  

 Länk till örådsinfo 

 Planritning på sökta sjöbodar. 

 

11. Nästa styrelsemöte 2010-12-05 kl 17 

 

 

 

Annika Andersson, ordf   Per Olowson, sekr  

…………………………  ………………………  

 

Ulf Thylander, justerare  

……………………………… 


