
Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2014-01-07 !
Närvarande: Nichlas Strandberg, Peter Eklund, Martin Åberg, Tomas Eriksson, Bertil 
Gustavsson och Gunnar Stensson. 
Frånvarande: Fredrik Eytzinger, Barbro Lorentzon,  Marie Johansson, Eva Silow  
Hans Sternbeck och Margareta Märs  !

1. Val av ordförande Och Sekreterare: Ordf: Nichlas Strandberg och sekreterare för 
mötet; Gunnar Stensson !

2. Val av justerare: Bertil Gustavsson !
3. Dagordning godkändes: Ja !
4. Föregåendes mötes protokoll: gicks igenom och lades till handlingarna !
5. Uppföljningsärenden: !

- Parkering Framnäs: 
 Inget nytt. Eva och Mari skall skriva medborgaförslag om flera 

parkeringsmöjligheter på Framnäs. !
- Snöröjning: 
 Räddningstjänsten har sagt jag till att sköta snöröjningen på frivilligbasis som 

tidigare år. Detta efter att kommunen åtgärdad vissa av dom delar på vägen 
som behövdes åtgärdas för att man utan risker för att skada sig och köra sönder 
plogen är åtgärdade. Huvudansvaret att vägarna är halkfria och plogade är 
kommunens. !

- Vägfrågan: 
 Asfaltering/reparation har utfört på vissa delar av vägen inför snöröjningen, 

fortfarande mycket dålig beläggning på flera ställen. Sättningar i vägarna och 
delvis hål i asfalten 

 Salterivägen är det stor risk att den rasar nu med.  
Staketet på kryssarebacken på väg att rasa in i en av tomterna.  
Frågorna kring detta förs med kommunen, men ingen återkoppling om arbetet 
har inkommit från kommunen, Nichlas tar det vidare igen.   
Brandposterna fick grävas fram, Bertil har föreslagit att Räddningstjänsten 
skall sköta dessa då underhållet är väldigt undermåligt från kommunens sida.   

     
- Arrende: 
 Inget nytt, väntar fortfarande på kontakten från kommunen som skulle tas 

innan jul. !!
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- Nya Posthuset 
 Nichlas väntar på svar från Ö-Bo ang förändringar och frågorna som skulle tas 

upp av Ö-Bo med västtrafik. !
6. Ekonomisk rapport 
  Väntar på en del fakturor. 
  Väntar på KIF avräkning.  
  Ny Julbelysning inköpt.  

  
7. Arbetsgrupper: 

- Hamnen: 
Pontonbryggan flytta sig lite vid stormen. Hamngruppen skall se över det och titta på 
vilka åtgärder som behövs. !

- Kommunikation:  
Linfärja: Inget nytt, dom väntar på svar från utredningen. 
Buss: Busstidtabell på Björkö har återställd. !
- Internet: 
Där drivs detta idag av en helt fristående Ekonomisk förening. Mycket är på gång nu 
rapporterar dom. Mera info från föreningen kommer snart. !

- Aktiviteter: 
Inget på gång 

- Kommunal dialog/info/Ö-råd: 
Nästa Öråd är den 18 februari kl  18:15- 21.00, på kommunhuset. Fler representanter 
för KAS Behövs så alla är välkomna att deltaga. Anmäl ert intresse till kas.  
!

         - Sjöbodarna: 
Sjöbodsutdelningen Fortgår sakta, uppmanar alla att svara snabbt, då information om 
att det är på gång gått ut tidigare så man vet om man vill tacka ja eller nej, för att 
påskynda. !

- Lekplats: 
Protokollet efter kommunens besiktning har inte kommit ännu. 

   Ny kratta behövs. ok att köpa in för ändamålet !
- Återvinningsstation: 
 Väntar på kommunens svar till Ö-BO om frågan kring plank mm,  

Dom nya sopkärlen är försenade. Frågan ang placeringen av dessa uppkom och ställs 
till kommunen, ”vad anses vara farbar väg” där dom står idag? !

- Badplats: 
 Inget nytt ännu.  !
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 9. Övriga Frågor; 

- Hjert startaren: 
Bertil hör med Röda korset om Service och delar, som nya plattor och batterier.  
En kostnads prognos och underhålls plan efterfrågades så vi kan ta beslut om ansvaret 
för Hjärtstartaren. 
 
- Betongbryggan  
Betongbryggan, underhållet var eftersatt fick större ras skador vid stormen. 
kommunen har satt upp avgränsningar. Thomas kontaktar kommunen ang skadorna. !

- Kommunledningen 
Öckerös Kommunpolitiker kommer till Kalvsund och besöker KAS den 20 januari. 
Dom skall träffa KAS styrelse och representanter för Kalvsund för att ta med sig 
kommunala frågor om och kring Kalvsund. Alla är självfallet välkomna att medverka. 
Se kommande anslag på Hamnplan.  !

10. Information till hemsidan; Räddningstjänsten har sagt ja till Snöröjningen !
11. Nästa styrelsemöte: Mån den 3 Feb kl 19:00 Ö-Nyttan !
12. Nichlas förklarade mötet avslutat !
Vid protokollet 
Gunnar Stensson !
___________________ !
Justerat  
Ordförande Nichlas Strandberg   Justerare Bertil Gustavsson   !!
_________________________   _______________________
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