
 
 
 

Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2011-10-03
 
Deltagare:
Ulf Thylander (ordf), Peter Eklund, Tomas Eriksson, Barbro Lorentzon, Magnus 
Sandahl, Nichlas Strandberg, Eva Svensson, Mia Thylander, Martin Åberg, 
Karin André (sekr)
Gäst; Stig-Göran Hultsbo, Öckerö Kommun
 
1. Mötets öppnande

Ulf förklarade dagens möte öppnat.
 
2. Val av Ordförande och Sekreterare

Till ordförande valdes Ulf Thylander och till sekreterare valdes Karin André.
 
3. Val av Justerande för mötet

Till justerande av dagens protokoll valdes Magnus Sandahl.
 
4. Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes med tillägg av punkt "Ö-nyttan" under Övriga 
frågor.

 
5. Föregående mötesprotokoll

Protokollet genomgicks utan kommentar och lades därefter till handlingarna.
 
6.  Arbetsgrupper

a) Hamnen
- Angående förra mötets beslut om tilläggningsavgift för 

större fartyg, beslutades att dagsavgiften skall vara 200 kr.  
KAS ombeder Hamngruppen att anmäla vår gästhamn till 
Gästhamnsguiden inför nästa säsong och få upp en ny gästhamnsskylt.
- Peter E har gått ut med information om hastighetsbegränsningar 
i hamnen men överträdelser fortsätter.  Beslutades att Nichlas 
ombesörjer att sätta upp anslag angående hastighetsbegränsningarna.
- Principöverenskommelse finns nu kring utbyggnad av Norra Hamnen. 
Underhållsarbete genomfört under föregående helg. Lastbryggan på 
Framnäs är på plats igen vid gamla betongkajen. Den är endast till för 
lastning och lossning.
 

 
 



 
 
 

b) Kommunikation
- Mötet hade besök av Stig-Göran Hultsbo, sedan 1 

september ny väg- och markansvarig på Öckerö Kommun. Inom Stig-
Görans ansvarsområden finns t ex kommunal väghållning (inkl belysning, 
asfaltering, parkeringar, etc), kollektivtrafik, färdtjänst och naturmark 
(t ex  röjning av buskage).  Mötet framförde till Stig-Göran de frågor 
som vi på olika sätt tidigare försökt framföra till kommunens ansvariga 
men ännu inte fått svar på. Bl a diskuterades frågan om vem som äger 
vägarna på Kalvsund, P-platsen på Framnäs, färjetider samt snöröjning. 
Bengt-Göran noterade våra frågor och lovade att återkomma så fort som 
möjligt.
- Pengar beslutade i kommunens budget 2012 för utredning bl a 
förbindelse Kalvsund – Björkö, om man kan ersätta Björkö-ledens färja 
med linfärja samt om Hönö-färjor kan bli två-vånings.

c) Internet
Möte skall sättas upp med kommunen. Nichlas S, Charlotte 

samt Karin går. Datum skall föreslås. 
d) Aktiviteter

Inget nytt att rapportera
e) Kommunal dialog/info/Ö-råd

Protokoll från senaste mötet utskickat till KAS.
f) Sjöbodar

Mötet beslutade att allt sly inom planerat byggområde skall 
tas bort. Irene Setterberg från kommunen kommer 11 oktober för 
utsättning.
g) Lekplats

Diskuterades kring den stora pöl som bildas vid lekplatsen. 
Frågan skickas vidare till Kalvsundsbarnen via Karin. I övrigt inget nytt 
att rapportera.

h) Återvinningsstation
- Vid förra mötet diskuterades om fler kan ha nyckel till 

behållaren för miljöfarligt avfall. Magnus har kollat upp men det går inte 
för man har anställt Bertil att ha den uppgiften inklusive ansvar för 
nyckeln.

i) Förvaltningsgruppen Carpe Mare
Ulf ombeder Jan att förmedla till KAS vad gruppen har för 

syfte i fortvarighet.
j) Kalvsundsbarnen

Inget nytt att rapportera. Karin A talar med gruppen kring 
frågan om att ev åtgärda pölen vid lekplatsen.

l) Badplats
"Krabbfiskebrygga" vid badplatsen Körrgår'n blåste bort i 

 
 



 
 
 

stormen. Den planeras åtgärdas till nästa säsong.
 
7. Uppföljningsärenden
     a) 5-knopsskyltar

Inget nytt att rapportera.
     b)  Parkering Framnäs

Frågan kring antalet handikapp-platser togs inte med Stig-Göran 
Hultskär vid besöket. Ulf tillskriver honom i frågan. Ulf tar även upp 
frågan om vad som händer med de P-platser som innehafts av DHR.
Karin A tillskriver även kommunen med fråga kring el-laddningsplatser 
för framtida elbilar.

      
8.  Övriga frågor 

a) Förslag till nya kö-regler för fördelning av p-platser på Framnäs att 
delge kommunen.

Upplevs av boende att fördelningen är orättvis och att det förekommer 
otillåten andrahands-uthyrning av platser. Påtryckningarna på kommunen kring 
kölista har resulterat i en enkel excel-lista som inte efterhållits. Mia har 
påpekat för kommunen att regelverk saknas och fick då svaret att komma med 
förslag. Beslutades att en grupp sätter sig och förutsättningslöst framställer 
ett förslag till formulering till nästa KAS möte. Förslaget skall omfatta 
regelverket i sig samt rekommendation om omfördelning av platserna bör ske 
eller om nytt regelverk skall råda fortsättningsvis men att nuvarande 
fördelning kvarstår.  Gruppen bör inkludera 2 Kalvsunds-bor och 2 Grötö-bor. 
Mia och Peter representerar Kalvsund. Mia är sammankallande och tar också 
kontakt med Grötö-representanter. 
b) Ö-nyttan 
Ulf ställt fråga om placering av postboxarna men ännu inte fått svar. Punkten 
tas hädanefter upp under uppföljningsärenden.
c)  Lotsstigen – nedre delen
Stigen ligger på KAS mark och därmed beslutas att röjning kan ske för den 
som vill ta på sig detta.

 
9.  Information till hemsidan

Nichlas på god väg att uppdatera hemsidan enligt tidigare protokoll.
Information att publicera från detta möte; hastighetsreglerna i hamnen.

 
10.  Nästkommande styrelsemöte

Nästkommande styrelsemöte blir 7 november, kl 19.00. 
Beslutades att Magnus Sandahl bevakar KAS mail-brevlåda, svarar om 
mottagande och ombesörjer att frågan vid behov anmäls till KAS möte.

 

 
 



 
 
 
 

 
 



 
 
 
 11.  Mötets avslutande

Ulf avslutade dagens styrelsemöte.
 

 
 
Protokollet fört av; 
 

 
Karin André
 
 
 
Protokollet godkännes; 
 
 

 
Ulf Thylander, Ordförande
 
 

 
Magnus Sandahl, Justerande

 
 

 
 


