Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2014-03-03

!

!

Närvarande:
Nichlas Strandberg (ordf.), Barbro Lorentzon (sekr.), Bertil Gustavsson,
Martin Åberg, Gunnar Stensson, Thomas Eriksson,

!

Anmäld frånvarande:
Eva Silow, Peter Eklund, Fredrik Eytzinger,

!

Frånvaro:
Hans Sternbeck, Margareta Märs, Marie Johansson

!

Övriga närvarande:
Markus Hagelvik

!

1.

Mötets öppnande
Nichlas förklarade dagens möte öppnat.

!

2.

Val av Ordförande och Sekreterare
Till ordförande för mötet valdes Nichlas Strandberg och till
sekreterare valdes Barbro Lorentzon.

!

3.

Val av Justerare för mötet
Till justerare av dagens protokoll valdes Thomas Eriksson

!

4.

Godkännande av dagordning
Förslagen dagordning godkändes efter ändring av punkten Internet,
som flyttas upp till Uppföljningsärenden fortsättningsvis.

5.

Föregående mötes protokoll
Genomgång av mötesprotokoll 7/1 2014.
Beslut: Läggs till handlingarna.

6.

Uppföljningsärenden
Parkering Framnäs
Markus tar hand om skrivelsen i form av Medborgarförslaget med anl
av parkeringsplatserna som försvann på Framnäs.
Snöröjning
Tack vare panikåtgärderna under hösten och den milda vintern har
räddningstjänsten kunnat sköta snöröjningen.

a)

b)

c)

Vägfrågan

d)
e)

f)

!

7.

!
!

8.

Diskussion ang. vägarna och svaren från Kommunen som inte KAS är
tillfreds med. KAS kommer att begära det protokoll från dec 1959,
där vägarna diskuterades i samband med övergången från
municipalsamhälle till Kommunalstyre. KAS fortsätter att driva
vägfrågan.
Arrende
Vi avvaktar återkoppling från Robert Svensson, Kommunen.
Nya posthuset
Förslag på utformning kommer att presenteras av Martin och Bengt
Ekholm till KAS.
Kontakt med Peter Albinsson har Nichlas försökt få med detta har
inte lätt till någon kommunikation.
Richard Engström har inkommit med en skrivelse till Kommunen som
KAS ställer sig bakom.
Internet
40 % av de bofasta är intresserade av fibernät på Kalvsund.
Enligt dialog med kommunpolitiker kommer arbetet med att få fiber
till Kalvsund skall påbörjas under 2014. www.kalvsund.nu
Ekonomisk rapport
Inköp för strandstigen är gjorda. Håkan Edman har lagat flera
håligheter längst stigen och en spång har reparerats efter de
ihållande regnen och vintern påfrestningar..

Arbetsgrupper
Hamnen
Arbetsdag har redan varit, lördag 1/3. Lagning av spången är gjord.
Kommande arbetsdag är 12/4.
Kommunikation
KAS tittar på förslag till ny turlista. KAS har lämnat ett utkast till
Kommunen och väntar på återkoppling.
Aktiviteter
I dagsläget finns inget planerat.
Har du möjlighet att bistå i aktiviteterna eller har egna idéer, hör av
dig till någon i KAS.
Kommunal dialog/info/Ö-råd
Örådsmöte 18/2, 18.15 uppe i Öckerösalen.
Gunnar Stensson återger svaren från detta möte och det kommer
också att anslås i bilaga.

!

Sjöbodar
Arbetet fortskrider med tilldelningen av sjöbodarna.

!

!

9.

!

10.

Lekplats
Martin har nu fått protokollet från besiktningen och det kommer att
bli några åtgärder som kommer att genomföras vid arbetsdagarna
framöver.
Återvinningsstationen
Se Minnesanteckningarna från bilagan till KAS möte med Moderata
representanter från Kommunfullmäktige 20/1.
Badplats
Kontakt med Kommunen fortgår.
Övriga frågor
Valen behöver ses över - Martin kontaktar Kommunen och
Länsstyrelsen för hjälp till översynen.
Arbets
Skylt för gäster – Markus haft kontakt med Anna på Turistbyrån
ang skyltar som hänvisar till sevärdheter på Kalvsund. Anna tar
kontakt med sin chef i frågan och återkommer till Markus.
Strandstigen – Håkan Edman kommer att se över skadorna.
Inför Årsmötet –
Motioner till årsmötet ska vara inne senast 30/3.
KAS antar motionerna 31/3
Dagordning anslås 12/4
Årsmötet 27/4

!

Information till hemsidan
Finns det någon som kan dela med sig till oss andra på Kalvsund, hör
gärna av er till Fredrik eller Nichlas så läggs informationen ut på
hemsidan. Nichlas lägger upp protokollet i vanlig ordning och KAS
Årsmötes information på hemsidan.

!

EN UPPMANING!
Om ni vet med er att er kärra står nere vid färjeläget men att den
inte används. Ta då hem den eller om den är trasig, släng den i
containern.

!
!

!

11.

!
!
!

12.

!

Nästa styrelsemöte
Måndag 31 Mars 2014 på Såsen.

Mötets avslutande
Nichlas tackar de närvarande och avslutar mötet.
Protokollet fört av;
______________________________________
Barbro Lorentzon

!
!

Protokollet godkännes;
______________________________________
Nichlas Strandberg, Ordförande
_______________________________________
Thomas Eriksson, Justerande

