
Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening

Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2014-11-03 

1. Mötets öppnande 
Nichlas förklarar mötet öppnat. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet  
Till Ordförande för mötet valdes Nichlas Strandberg. Till Sekreterare för mötet 
valdes Johan Isaksson. 

3. Val av justerare 
Till justerande av dagens protokoll valdes Marie Johansson 

4. Godkännande av dagordning 
Dagordning godkänd 

5. Genomgång av tidigare protokoll 
Föregående protokoll godkänt och fört till handlingarna 

  
6. Uppföljningsärenden 

a. Parkering Framnäs  
Inget nytt. Fortsatt dialog med kommunen. 

b. Snöröjning 
Snöröjning för säsongen 2014/2015 inte löst. Dialog har inte gett resultat 
ännu. Marie J fortsätter jaga Erling Eriksson, hos räddningstjänsten, 
för att försöka jobba fram en lösning. 

c. Vägfrågan  
Inget nytt. Tyvärr inga svar från Kommunen trots återkommande 
påstötningar. Planen är att ta upp frågan, om möjligt, på nästa Ö-Råd. 

d. Arrende 
Peter E påminde Robert Svensson 141008, ca 10 månader efter hans 
sista livstecken, om ärendet. Robert svarade 141010 att: 
1) arbetet med ny ordning pågår och med fokus på korta avtal 
och 
2) målet är att ha ny taxemodell inför 2015.  

e. ”Nya” Posthuset 
Inget nytt 

Närvarande: Nichlas Strandberg, Thomas Eriksson, Johan Isaksson, Margaretha 
Märs, Markus Hagelvik, Marie Johansson

Ej närvarande: Fredrik Eytzinger, Hans Sternbeck, Gunnar Stensson, Peter Eklund, 
Martin Åberg
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f. 5 knopsskylten 
Bertil Gustavsson har diskuterat frågan med kommunen men inga svar. 

7. Ekonomisk rapport 
Allt under kontroll - inga utestående fordringar. Peter E har stött på Leif O 
angående föreslagen pausplats i södra hamnen, men ännu inte fått någon 
respons. 

8. Arbetsgrupper: 

a. Hamnen  
Alla arbetsdagar genomförda. Väldigt positivt med så bred uppslutning. 
Bryggorna i södra hamnen tvättade. 
Armatur på nya flytbryggan är monterad (och lampan lyser). 

b. Kommunikation  
Information: Reparation av kajen i norra hamnen pågår 

I. Förbindelsen Framnäs – Kalvsund 
Inget nytt 

c. Internet 
ÖNet arbetar för fullt med tillstånd för att förlägga sjökabel för 
fiberanslutning över till Kalvsund. Några beslut är inte tagna om när vi 
skall starta, men det hänger väldigt mycket på tillståndsfrågan. Vi har 
erfarna konsulter till hjälp. Just nu avvaktar vi svar ifrån kommunen 
om de accepterar att vi lägger fiberkabel i deras ledningsrätter för VA.  

d. Aktiviteter  
Inga nya aktiviteter planerade.  

e. Kommunal dialog/info/Ö-råd 
Nästa öråd 11/11 2014, 18.15 – KAS hoppas kunna skicka deltagare om 
möjligt. Om deltagande ordnas tas följande punkter upp: 

- Vägfrågan (se tidigare punkt) 
- Kommunikationsfrågor till o från Kalvsund/Grötö med 

förslag om införd dygnet runt trafik och färre uppehåll 
under dagtid. 

- Vad har kommunen för planer för existerande tomter på 
Kalvsund. 

f. Sjöbodarna 
Bodarna är under fortsatt byggnation. Alla aktuella sjöbodsinnehavare 
har tackat ja till offerten/erbjudandet om el i respektive sjöbod, jämte 
en årlig avgift om f n 50 kr avseende förbrukning. Hå-Ge El fixar så 
snart det låter sig göras. 

g. Lekplats  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Inget nytt  

h. Återvinningsstation.  
Inget nytt 

i. Badplats  
Stängd för säsongen. 
  

9. Övriga frågor  
Inga övriga frågor togs upp  
 

10. Information till hemsidan  
Uppladdning av senaste protokollen skall göras 
Uppmaning om att lanternor skall användas vid all båttrafik kvällstid  

11. Nästa styrelsemöte 
Måndag 1:a December 2014, kl 19.00 OBS NY TID!  

12. Mötets avslutande 
Mötet avslutat av Nichlas 

___________________________  ___________________________ 
Johan Isaksson, protokollförare  Nichlas Strandberg, ordförande 

___________________________ 
Marie Johansson, justeringsman


