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Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2012-02-06 

 
Närvarande: 

Ulf Thylander (ordf), Nichlas Strandberg, Tomas Eriksson,Magnus Sandahl, 

Peter Eklund, Martin Åberg, Mia Thylander, Barbro Lorentzon, Karin André 

(sekr) 

Frånvarande:  

Lena Borglund, Ove Olsson 

 

1. Mötets öppnande 

 Ulf förklarade dagens möte öppnat. 

 

2. Val av Ordförande och Sekreterare 

 Till ordförande för mötet valdes Ulf Thylander och till sekreterare valdes Karin 

André. 

 

3. Val av Justerande för mötet 

 Till justerande av dagens protokoll valdes Nichlas Strandberg. 

 

4. Godkännande av dagordning 

 Föreslagen dagordning godkändes. 

 

5. Föregående mötes protokoll 

 Protokollet lades till handlingarna utan kommentar. 

 

6.  Arbetsgrupper 

a) Hamnen  

Inget nytt att rapportera. 

b) Kommunikation  

- Enligt kommunen kommer de inte ta några nya beslut kring det 

omdiskuterade förslaget till ny turlista och sträckning för linje 296 

förrän utredningen angående ev fast förbindelse Kalvsund-Framnäs är 

klar.  

- Frågan kring uppsättning av räcken på Kalvsund uppdrages åt Mia T att 

följa upp med kommunen. Nichlas bistår om så behövs. 

c) Internet 

 Inget nytt att rapportera. 

d) Aktiviteter  

Inget nytt att rapportera. 

e)  Kommunal dialog/info/Ö-råd 

Tisdag den 14 februari hålles Ö-rådsmöte, bl a med frågor kring 

färjetrafiken, örådsbidrag, etc. Ulf T deltar från KAS. Föreslås tas upp 

att kommunen inte svarar på några förfrågningar från vårt öråd. 

f) Sjöbodar  

Offertförfrågan utskickad till några byggföretag. Ett svar har inkommit 
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så här långt. Man inväntar ytterligare svar. Vid frågor kring sjöbodarna, 

ta kontakt med Sjöbodsgruppen (Sture Randvik, Nichlas Strandberg, 

Ove Olsson, Peter Eklund, Pelle Olowsson). 

g) Lekplats  

 Inget nytt att rapportera. 

h) Återvinningsstation 

Inget nytt att rapportera. 

i) Kalvsundsbarnen  

Inget nytt att rapportera. 

j) Badplats  

Inget nytt att rapportera. 

 

7. Uppföljningsärenden 

     a)  5-knopsskyltar 

 Inget nytt att rapportera. 

     b)   Parkering Framnäs 

 Inget nytt att rapportera. 

     c) Kalvsunds Skola 

Möte med skolchef hölls i januari där man tog in synpunkter från 

föräldrar. Inga svar eller utfästelser gjordes. Kalvsunds föräldrars 

ståndpunkt är att det fortfarande är försvarbart med de 8 elever som 

kommer vara under nästa läsår. Ingen aktivitet har ännu gjorts kring 

idén att försöka få hit fler barn från Björkö men försök planeras.    

 

8.  Övriga frågor  

- Informerades om att kommunens Samhällsbyggnadschef avgår och 

rekrytering till ny pågår. 

- Ingen anmälde sig frivilligt på mail-förfrågan om att leda 

reparationsarbetet av Valen. Ulf och Nichlas tar på sig att bilda grupp 

med Håkan Edman (skall tillfrågas) för att se till att arbetet blir gjort. 

- Ansökan för tillstånd för påskefyren behöver inskickas. Ulf tar på sig 

att göra det. 

- Årsmötesdatum beslutades till 15 april. Kallelse utskickas senast 1 april. 

Motioner skall insändas senast 4 mars till KAS styrelse för att kunna 

behandlas vid mars-mötet. 

 

9.  Information till hemsidan 

Datum för årsmötet samt senaste insändningsdatum för motioner. 

 

10.  Nästkommande styrelsemöte 

Nästkommande styrelsemöte blir 5 mars kl 19.00. 

  

 11.  Mötets avslutande 

Ulf avslutade dagens styrelsemöte. 
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Protokollet fört av;  

 

     

Karin André 

 

 

Protokollet godkännes;  

 

     

Ulf Thylander, Ordförande 

 

     

Nichlas Strandberg, Justerande   

 

 


