
Protokoll vid KAS styrelsemöte 2010-01-10 
Närvarande: Annika Andersson, Per Olowson, Christer Jakobsson, Sture Randvik och Tomas Eriksson 

 

1. Mötet öppnandes av Annika. 

 

2. Till justerande valdes Tomas Eriksson 

 

3. Dagordningen godkändes 

 

4.  Styrelseprotokoll från 2010-12-06 gicks igenom. 

 

5.   Förberedelse årsmöte, vi bestämde 18 april kl 1500 

 

6. Uppföljningsärenden 

a. Lista Kalvsunds Räddningsvärn/färdtjänst. Christer kollar med Reine betr 

listan och om kommunen har haft kontakt med Kalvsunds brandvärn sedan 

brandbilen kommit till ön. 

b. 5-knopsskyltar, inget att rapportera 

c. Parkering Framnäs, inget att rapportera 

d. Sophantering vid större fartygsbesök, inget att rapportera 

e. Flistuggmaskin, Vi har kontrollerat med kommunen, Kultur och Fritid samt 

OSA-laget,  om det finns möjligheter att låna/hyra maskin därifrån men 

så är icke fallet. På en fråga om vi kan få bidrag till inköp så är svaret från 

kommunen nej, vi får bidrag till strandstädningen inget mera. Annika kollar 

med kommunen om vi kan få hjälp val av maskin för inköp och Pelle tar 

kontakt med KNJF och diskuterar vårt behov. 

f. Internet-enkät, inget att rapportera 

g. Gatubelysningen, KAS har tillskrivit kommunen och avvaktar svar. 

h. Posthanteringen, Kommunen kommer att kalla till möte med Posten och 

Örådsrepresentanter 13/4 kl 1700. KAS kommer att skicka 

representanter till mötet och bevaka våra intressen (sträva efter att ha 

kvar paket hanteringen på Kalvsund) 

i. Förbindelse Kalvsund-Björkö.  Kommunchefen lät meddela Pelle att 

snabbfärja förslaget  är nedlagt.  

Men kommunen har givit Flygfältsbyrån i uppdrag att göra en förstudie på 

gångbro mellan Kalvsund o Björkö. Denna skall vara klar under mars månad. 

Vi blir kallade till ett infomöte under april månad. 

      

 

 7.  Rapporter från arbetsgrupper 

a. Hamnen, inget att rapportera 



b. Kommunikationer, vid en kontroll med Västtrafik gällande ett eventuellt  

stopp av linje 290 på Lilla Varholmen, är detta inte möjligt i nuläget då 

denna buss alltid står längst fram på färjan för att komma av först för 

att slippa hamna i de vanliga köerna. Pelle kollar också med kommunen om 

kommunikationsmötena mellan kommunen och Västtrafik fortfarande 

existerar. 

c. Aktiviteter, Lusseglöggen var som vanligt välbesökt 

d. Kommunal dialog/info/ö-råd.  Efter Pelles samtal med kommunchefen inser 

vi det viktiga att vi ALLTID går på ö-rådsmöten för att säkerställa att vi 

får information och även för att kunna påverka kommunen i olika frågor. 

e. Sjöbodar, Björköbygg har kontaktats för kunna komma hit och lämna ett 

offert förslag. Gruppen har gjort utkast på avtal sjöbod 

f. Carpe Mare/förvaltningsgrupp, inget att rapportera 

g. Kalvsundsbarnen, inget att rapportera 

h. Seniorboende, inget att rapportera  

i. Återvinningsstation, inget att rapportera 

 

  8.  Övriga frågor  

 

  9.  Information till hemsidan, Årsmöte 18/4 kl 1500 och telefonlista Kalvsunds  

       Räddningsvärn. 

 

  10.  Nästa styrelsemöte 100207 

 

 11.  Mötets avslutades kl 1856 i bitande vinande vinterkyla på utsidan! 

 

 

Annika Andersson, Ordf Christer Jakobsson, Sekr. 

 

 

…………………………………………………… ………………………………………………………… 

 

 

Tomas Eriksson, Justeringsman 

 

 

……………………………………………………….. 


