
Protokoll från KAS styrelsemöte 2011-01-09 
 

Närv: Annika Andersson, Karin André, Lena Borglund, Peter Eklund, Tomas 

Eriksson, Nichlas Strandberg, Mia Thylander, Ulf Thylander, Per Olowson 

 

1. Ordförande Annika förklarade mötet öppnat. 

 

2. Till justerare valdes Ulf Thylander. 

 

3. Dagordningen godkändes. 

 

4. Styrelseprotokoll från mötet 2010-12-05 gicks igenom o godkändes 

 

5. Årsmötesförberedelser. Årsmötet kommer att hållas på söndag 17 april i 

Såsen. Annika kontaktar valberedningen för att be denna ta fram förslag till 

ny styrelse.  

 

6. Uppföljningsärenden 

 Sophantering/återvinningsstation. Bertil G har satt upp anslag om vad 

som gäller för återvinningssorteringen. 

 Internetenkät. Ett antal nya enkätsvar har inkommit med svar i linje med 

tidigare inkomna. Nichlas S har varit i kontakt med ansvarig tjänsteman 

på kommunen och fått muntlig information om läget. Även skriftlig sådan 

är utlovad. Planer på att ta fram en fiberkabel till Kalvsund finns men det 

är viktigt att ligga på politikerna i frågan. Charlotte Andersson o Carina 

Körner har erbjudit sig att hjälpa till med en skrivelse (medborgarförslag) 

till kommunen. Nichlas pratar med Charlotte o Carina om detta. En 

arbetsgrupp hitintills bestående av Nichlas (sammankallande) och Karin 

André bildas. Fler, i ämnet, engagerade personer som vill ingå i 

arbetsgruppen efterfrågas. 

 Parkering Framnäs. Annika har pratat med kommunen angående trasiga 

belysningslampor på parkeringsplatsen och detta är numera åtgärdat. 

Framfördes önskemål om att kommunen ställer två lådor med flis eller 

sand på Framnäs för att man själv ska kunna sanda på sin P-plats vid 

behov. Annika undersöker möjligheten. Annika fick även i uppdrag att 

påtala brister vad det gäller handikapplatser för besökande. 

 Parkbänk Framnäs. Annika har pratat med kommunen angående 

möjlighet att placera en bänk på pontonen men p g a säkerhetsskäl är detta 

inte möjligt. Ärendet avslutas därmed. 

 Vägunderhållet. Annika har pratat med kommunen och framfört 

synpunkter på bristerna i vägunderhållet (pölar, hål i asfalt etc.). 

Kommunen utlovar en ordentlig översyn och ett samlat grepp så fort kung 

Bore släppt sitt grepp om ön. 



 

7. Rapporter från arbetsgrupper 

a. Hamnen. Arbeten med byte av däck Svarta bryggan o stödpålning räls i 

södra hamnen lagda på is tillsvidare p g a väderläget.  

b. Kommunikationer/fast förbindelse. Inget nytt framkommit som vi kan 

agera utifrån. Förstudie framtida förbindelser (Cowi) är fortfarande inte 

klar. Linfärja kan återigen vara ett alternativ eftersom Sjöfartsverket 

ändrat inställning till denna lösning. Styrelsen gav i uppdrag till Mia T att 

försöka ta reda på vilka fakta som finns i ärendet.  

c. Aktiviteter. Inget att rapportera. 

d. Kommunal dialog/info/ö-råd. Örådsmöte 15/2. Ulf T planerar att delta o 

tar då upp frågan om seniorboende. 

e. Sjöbodar. Har inte hörts något om det inlämnade bygglovet. Per O ber 

Stanley E ringa till kommunen för att kolla läget. 

f. Lekplats. Inget att rapportera. 

g. Återvinningsstation. Inget att rapportera. 

h. Ekonomisk avstämning. Peter E redovisade det ekonomiska läget och 

sammanfattningsvis kan man konstatera att ekonomin är under kontroll. 

i. Förvaltningsgrupp Carpe Mare / Seniorboende / Kalvsundsbarnen 

/Badplats. Oklart vilket uppdrag förvaltningsgrupp Carpe Mare har. 

Annika har bett Jan Maesel ta fram ett förslag. 

 

8. Övriga frågor.  

 Mia T har vid kontakt med kommunen påtalat behov av räcken backe 

Lotsvägen samt varvsbacken. 

 Mia T har även till kommunen framfört önskemål om en mer skyddande 

väntkur på Framnäs. Kommunen ska ta upp frågan med Västtrafik.  

 

9. Information till hemsidan.  

 Ny arbetsgrupp internet samt förfrågan om fler intresserade som vill 

bidra. 

 

10. Nästa styrelsemöte 2011-02-06 kl 17 

 

11. Mötet avslutande. 

 

 

 

Annika Andersson, ordf   Per Olowson, sekr  

…………………………  ………………………  

 

Ulf Thylander, justerare  

……………………………… 


