
 

 

Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2011-04-03 
Deltagare: 

Annika Andersson (ordf), Thomas Eriksson, Ulf Thylander, Martin Åberg (del 

av mötet), Sture Randvik, Peter Eklund, Nichlas Strandberg, Elisabeth 

Lorentzon (del av mötet), Per Olowsson (del av mötet), Karin André (sekr) 

 

1. Mötets öppnande 

 Annika förklarade dagens möte öppnat. 

 

2. Sekreterare samt Justerande 

 Till justerande valdes Tomas Eriksson och till sekreterare valdes Karin 

André. 

 

3. Godkännande av dagordning 

 Punkt 7. "Inkomna motioner" utgår.  Inga motioner inkomna. 

 

4.  Genomgång av styrelseprotokoll 2011-03-06 

Protokollet från föregående möte genomgicks av Annika och lades därefter 

till handlingarna. Återkoppling från Bo Hultskär ännu inte inkommet pga 

sjukdom. Angående kontaktperson för hemmafixarna är Elisabeth 

Wahlström vidtalad och hon tar kontakt med kommunen i ärendet. 

 

5.  Info försäljning av fastigheter 

Kultur och Fritid har sagt upp avtalet med Öbo kring Ö-nyttan. Ulf 

Thylander kollar med Öbo om försäljning kommer att ske och undersöker 

också nuvarande driftskostnader. Om försäljningsplaner finns, föreslås att 

KAS, vid ett framtida möte, diskuterar ev intresse att investera i 

Ö-nyttan. 

 

6.  Kontaktperson till ”Hela Sverige leva”/lokal utvecklingsplan 

Man vill skapa lokala utvecklingsplaner på respektive ö. Mötet uppdrar åt 

nya styrelsen att tillsätta kontaktperson gentemot nätverket "Hela Sverige 

leva". 

 

7.  Inkomna motioner 

 Punkten utgår. 

     

8. Uppföljningsärenden 

     a.  5-knopsskyltar 

Kommunen ålagd att sätta upp skyltar om 5-knopsgräns i Lilla 

Kalvsundet. Trots försök har Sture Randvik ännu inte lyckats få 



 

 

kontakt med någon på kommunen som kan ge besked om när detta 

kommer ske. Kommunen lovat återkomma till Sture. 

     b.  Traktorbyte 

KIF har behov av att hyra traktorn för transporter till Såsen, men 

traktorn är inte ändamålsenlig. Bertil Gustavsson tar upp med Reine 

Olsson om ev försäljning och möjlig anskaffning av annat fordon.  

     c.  Kalvsunds vägar/asfaltering/belysning/vägräcken 

 Ännu inget nytt att rapportera pga Bo Hultskärs sjukdom. 

     d.  Sophämtning 

 Även här väntar vi på återkoppling från Bo Hultskär. 

     e.  Parkering Framnäs 

 Ytterligare en punkt där vi avvaktar återkoppling från Bo Hultskär. 

     f.  Tvättmaskinen i gästtoan 

Maskinen såld och levererad. Förslag inkommet om att anslå denna 

inkomst till utsmyckning av Hamnplan. Förslaget bifölls. 

      

9.  Rapporter från arbetsgrupper 

 a. Hamnen 

Båtplatsavgifter; Hamnavgifter 2012 föreslås höjas från 100 till 150 kr 

per bryggmeter. Vidare föreslås en ökning med 50 kr på kranlyft resp 

båtuppläggning. Ålders- och sjukpensionärer förslås få rabatt endast på 

en plats per hushåll. Anledning till avgiftsförändringen är ökade kostnader 

för underhåll. Förslaget med nya avgifter framläggs på årsmötet och 

beslut tas där. 

Lastbrygga Framnäs (norrsidan av gamla färjeläget) har man fått OK att 

återställa och planen är att göra detta denna säsong. 

HamnToaletten; Förslag lades fram om låsning av toaletten mellan 1 nov – 

31 mars. Förslaget antogs av mötet. 

Arbetsdag för Hamngruppen  Arbetsdag beslutad till nästa lördag, bl a 

med uppstadgning av bryggorna.  

 b. Kommunikationer 

Nichlas Strandberg har satt sig in i de dokument som finns kring vägarna  

på Kalvsund. Detta bekräftar vad som sades vid mötet med Bo Hultskär. 

Mail med informationen är utskickad till styrelsemedlemmarna. Vi avvaktar 

att Bo Hultskär återkommer. 

 c. Aktiviteter 

Förslag lades fram kring traditionsenligt anslag om arbete med Påskefyren 

och efterföljande picnic. Förslaget antogs och det besludes att Annika 

sätter upp anslaget. 

 d. Kommunal dialog/info/ö-råd  

Studieresa; Bengt Svanholm, ordf i Hönö öråd, företräder oss, med flera 



 

 

öar, på resa till England för att studera vindkraftverk. Man skall titta på 

samma typ av byggnation som är planerad vid Rörö. 

Info Trygghets mötet Björkö;  Kommunen hade bjudit in till dialog för att 

få in synpunkter från medborgarna kring trygghet. I grupparbete 

framkom att för boende på Kalvsund är trygghetspunkterna framförallt 

kommunikationerna (färjan) och skolan. Självklart är också tillgängligheten 

till kommunal service såsom vårdcentral av stor vikt. Resultatet kommer 

sammanställas och överlämnas till politikerna i kommunen. Relativt dålig 

uppslutning på mötet men procentuellt hög andel från Kalvsund. 

Remissvar för planer på centrala Öckerö.; Inga negativa synpunkter 

framkom i diskussionen. Det enda som kommer synas från Kalvsund är det 

eventuella 5-vånings-hotellet samt den övningsbassäng som planeras vid 

Björnhuvudet. Mötet fann planerna vara ett positivt grepp. 

 e. Sjöbodar 

Avslag inkom från kommunen på förslaget med 16 bodar. 10 av de södra 

bodarna godkändes dock. Kommunen upptäckte därefter att ett fel 

begåtts i bedömningen så en ny förfrågan har skickats ut till grannar. 

Nytt beslut kommer att tas vid möte 26 april. Tillägg till ansökan föreslås 

inskickas som förtydligar att bodarna kommer att uppföras i den anda som 

är syftet med fastigheten 1:2; samhällsnytta. Sjöbodsgruppen gör en 

sådan skivelse inom 1 v. 

Förslag på kö-regler och hyresregler för sjöbodarna framtagits. Dessa är 

utformade i enlighet med synpunkter framkomna vid förra årsmötet. 

Utskickas för ställningstagande vid framtida styrelsemöte. 

 f. Lekplats 

Inget att rapportera. 

 g. Återvinningsstation 

Alla boende på Kalvsund uppmanas att respektera tiderna för när det är 

tillåtet att slänga sopor. Detta är tillåtet 06.30-21.00. Slängning vid andra 

tider stör de boende i intilliggande fastigheter. 

 h. Internet 

Förfrågan författad och kommer att inskickas till kommunen kring 

bredbandsfrågan och Kalvsunds situation. Detta är gjort som ett 

medborgarförslag genom Charlotte Andersson.  

 i. Ekonomisk avstämning  

Material inlämnat till revisorerna, i enlighet med rapport vid förra 

styrelsemötet. Beslut tas vid årsmötet. 

j. Förvaltningsgrupp Carpe Mare/Seniorboende/Kalvsundsbarnen/ 

Badplats 

 Inget att rapportera. 

 



 

 

 10.  Övriga frågor  

Verksamhetsberättelse kommer författas inför årsmötet av Per 

Olowsson.  

 

 11.  Information till hemsidan 

      Påskefyr-aktiviteten. 

 

 12.  Nästa styrelsemöte   

 Beslutas vid årsmötet. 

  

 13.  Mötets avslutande 

Annika avslutade dagens styrelsemöte. 

 

 

Protokollet fört av;  

 

     

Karin André 

 

 

 

Protollet godkännes;  

 

 

     

Annika Andersson, Ordförande 

 

 

     

Tomas Eriksson, Justerande   

 

 


