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Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2011-11-07
Deltagare:
Ulf Thylander (ordf.), Peter Eklund, Tomas Eriksson,
Magnus Sandahl, Nichlas Strandberg, Eva Svensson, Mia Thylander,
Martin Åberg, Barbro Lorentzon (sekr.) Lena Borglund
Anmält förhinder:
Karin André
Gäst; Thomas Wijk, Öckerö Kommun
Jan Maesel (med anl. av Carpe Mare), Bertil Gustavsson (med anl. av
återvinningsstationen),
1. Mötets öppnande
Ulf förklarade dagens möte öppnat.
2. Val av Ordförande och Sekreterare
Till ordförande valdes Ulf Thylander och till sekreterare valdes
Barbro Lorentzon.
3. Val av Justerande för mötet
Till justerande av dagens protokoll valdes Lena Borglund.
4. Godkännande av dagordning
Förslagen dagordning godkändes efter förändringen att flytta upp
7: h. Återvinningsstation. Efteråt fortsätter dagordningen som förslagen.
5. Thomas Wijk, Renhållningsansvarig i Öckerö Kommun hälsas välkommen till KAS
och Kalvsund.
7. (h) Återvinningsstation
- Thomas Wijk inleder med att år 1997 lämnar SBF Samhällsbyggnadsförvaltningen in en ansökan om ett permanent bygglov för
återvinningsstationen på Kalvsund. År 2004 ansöker åter SBF men denna gång om
tillfälligt bygglov för kommunens resterande återvinningsstationer.
Av någon anledning är Kalvsunds återvinningsstation med i denna ansökan.
Detta bygglov kan ges i 5 år högst 2 tillfällen i vårt fall fram till 2014.
Då detta misstag uppdagas menar Byggnadsnämnden att bygglovet från år 1997,
är endast godkänt för staketet som vätter ut mot färjeläget, på ritningen syns
containerna tydligt medritade. Thomas Wijk kommer att begära permanent
bygglov för Kalvsund återvinningsstation. Svar på denna begäran väntas komma
tre veckor efter begärans inlämnad.
Om det finns ett permanent bygglov i grunden och ett tillfälligt bygglov
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tillkommit över det permanenta. Måste det finnas handlingar som bekräftar
detta första beslut. Om inte, är det ett stort missförstånd/misstag från SBF
som sketts och som måste rättas till. KAS, ber Thomas Wijk tillsammans med Bo
Hultskär kontrollera detta snarast.
Frågan att senarelägga tömningen av containerna var inget alternativ menar
Thomas Wijk. Då arbetstiden för sopkörarna inte skulle räcka till.
Ev. flyttning av återvinningsstationen till en annan placering på ön togs upp på
mötet. Men att flytta återvinningsstationen skulle medföra allt förhårt slitage på
vägarna. Även onödig bilkörning runt ön var ett argument som Thomas Wijk
framhöll.
6. Föregående mötes protokoll
Protokollet genomgicks utan kommentar och lades därefter till handlingarna.
7. Arbetsgrupper
a)

Hamnen
Inget nytt att rapportera

b)

Kommunikation
Svar på de frågor som KAS ställde till Stig-Göran Hultsbo, väg- och
markansvarig i Öckerö Kommun den 3/10 2011, har inte inkommit
skriftligt.
Magnus och Ulf varit på möte på kommunkontoret med anl. av
färjetrafiken. Kalvsunds färjeläge ses över. KF – Kommunfullmäktige, har
tillskjutit 300 tkr till en förstudie m anl. av Kalvsund – Framnäs
kommunikation. Då Grötö färjeläge i stort sätt blivit utdömt, diskuterar
kommunen om ev. förflyttning av Grötös färjeläget.
Öbo tar över bostadskön (ej tomtkön).

c)

Internet
Nichlas i kontakt med Freddy på IT. Han kan inte hjälpa KAS utan det är
bara föreningar som startats m anl. av trådlöstbredband, som får hans
hjälp. Fibertekniken ska vara utbyggd 2015 enl. nationella beslut.
KAS är överens att vänta med att starta en förening och se vart de
nationella beslutet leder.

d)

Aktiviteter
Inget nytt att rapportera
Kommunal dialog/info/Ö-råd

e)
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f)
g)
h)
i)

j)

l)

Protokoll från senaste mötet utskickat till KAS.
Med anl. av data krångel kom det protokollet ut sent.
Sjöbodar
Peter informerade med anl. av fastighetskatten.
Lekplats
Inget nytt att rapportera.
Se Återvinningsstation, efter punkt 5.
Förvaltningsgruppen Carpe Mare
Jan informerade om hur gruppen arbetat under åren. KAS överens om
att i dagsläget finns inget behov av gruppen.
Kalvsundsbarnen
Inget nytt att rapportera. Karin A talar med gruppen kring frågan om att
ev åtgärda pölen vid lekplatsen.
Badplats
Inkommit tre frågor från Pelle Karlsson till KAS.
- Det ligger stora cementfundament ner på Körrgårn, vad göra?
Finns det någon som behöver dessa kan man höra av sig till Pelle K.
Annars tar Pelle kontakt med Cementgjuteriet på Öckerö för
bortförandet av fundamenten.
Då Körrgårn ansvaras av KIF, går frågan över till KIF.
- Det sitter balkar på den gamla bryggan på Körrgårn.
Dessa bör tas bort pga. skaderisk.
Tomas E svara att Gösta Gillholm på Kultur och fritid, vet om dessa
balkar och ber Pelle, kontakta honom i frågan.
- Ett ledljus på bryggan från Risells fram till södra hamnen, skulle göra
det lättare för gående att se bryggan i mörkret. Detta förslag kom Pelle
med och fick av KAS i uppgift att sätta upp dessa .

8. Uppföljningsärenden
a)
5-knopsskyltar
Inget nytt att rapportera.
b)
Parkering Framnäs
Ulf har åter varit i kontakt med Tomas Aebeloe, vd Öbo med anl av nya
kö-regler för fördelning av p-platser på Framnäs.
c)
Ö-nyttan
Inget nytt att rapportera.

9. Övriga frågor
a) Vägar
Alla hålor på vägarna har fotograferats av Bertil G.
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Dessa foton lämnades över dessa till Kommunen, så de kunde se hur dålig
underhållningen är. KAS väntar på skriftligt svar från Stig-Göran Hultsbo med
anl. av ägandet av vägarna på Kalvsund.
Förslag från Barbro, då alla små öarna har problem med kommunens
uppfattning om vem som äger vägarna. En kontakt med samtliga Öråd bör tas
och frågan diskuteras mellan öarna.
Ulf tar kontakt med samtliga Öråd.
b)
Ö-nyttan
Inget svar på frågan om placering av postboxarna.
Punkten tas upp under uppföljningsärenden.
c)
Valens belysning
Snöret avskavd till ljusslingan.
Peter E återkommer med ev lösning.
10. Information till hemsidan
Inget nytt att rapportera
11. Nästkommande styrelsemöte
Nästkommande styrelsemöte blir 5 december, kl 19.00.
Magnus Sandahl bevakar KAS mail-brevlåda, svarar om mottagande
och ombesörjer att frågan vid behov anmäls till KAS möte.
12. Mötets avslutande
Ulf avslutade dagens styrelsemöte.
Protokollet fört av;

Barbro Lorentzon
Protokollet godkännes;

Ulf Thylander, Ordförande

Lena B, Justerande

