
Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening 

Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2019-10-07 
 
 
Närvarande:  Johan Isaksson, Peter Eklund, Thomas Eriksson, 

Bertil Gustafsson, Lars Ekh 
 
Ej närvarande:  Billy Johansson, Markus Hagelvik, Yvonne Pokropek, 

Hans-Klaus Weiler 
 
1. Mötets öppnande 

Johan Isaksson förklarade dagens möte öppnat. 
 
 
2. Val av Ordförande och Sekreterare 
 Till ordförande för mötet valdes Johan Isaksson och till sekreterare valdes Peter Eklund. 
 
 
3. Val av Justerande för mötet 
 Till justerande av dagens protokoll valdes Thomas Eriksson. 
 
 
4. Godkännande av dagordning 
 Föreslagen dagordning godkändes. 
 
 
5. Föregående mötesprotokoll 
 Protokollet från föregående möte genomgicks och lades därefter till handlingarna. 

 
 

6. Uppföljningsärenden 
 

a) Parkering 
Frågan lyftes vid möte med kommunen 190918, men bordlades. KAS skall 
initiera nytt möte. 
 

b) Snöröjning 
Bertil Gustafsson informerade att Brandvärnet snöröjer vintern 2019/2020 
under ledning av honom själv. Magnus Sandahl övertar per 200101 funktionen 
som brandchef efter Bertil, som alltså avlastar genom att hantera snöröjningen. 
 

c) Vägfrågan 
Vid möte med kommunen 190918 dryftades ett flertal punkter: 

 Ägandeförhållanden: Per Karlbäck uppgavs hålla i utredning, genom 
konsult, av vägar på Kalvsund m fl öar. Utredningen förväntas vara klar i 
början av år 2020. 

 Asfaltering och underhåll av dåliga vägar: Positiv inställning från 
kommunen till allmänt underhåll på hela Kalvsund och specifikt t ex 
Kryssarebacken. Förväntas ske år 2020 eller 2021. 

 Klippa grenar samt röja helikopterplattan Kajsamors vik: Skall ånyo 
påtalas av KAS. 

 Städning av vägar: Uppgavs att städning enbart kommer att ske på 
våren respektive år. 

 Skyltning för tunga fordon samt utryckningsväg hamnen: 
Kommunen skall se över dels skyltning avseende smala vägar, dels 
situationen vid ambulansbryggan och åtgärda. 

Avslutningsvis konstaterades att regelbundna möten kring ovanstående vore 
något som båda parter skulle uppskatta. 
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7. Ekonomisk rapport 
 Inget avvikande, allt är i sin ordning. 
 
 
8. Arbetsgrupper 
 
 Hamnen 

Vattnet är avstängt, i övrigt låg aktivitet. 
 
Kommunikation 

 Ännu inget definitivt beslut om den föreslagna turlisteförändringen rörande linje 
296 = Burö. Dock positiva reaktioner från flera parter. 

 Inte aktuellt f n med bilfärja fler dagar än nuvarande, d v s onsdagar. 
 Förslaget om förtidsröstning på Kalvsund en vecka före ordinarie valdag förefaller 

ha mottagits positivt av kommunen. 
 
Kommunal dialog/info/Ö-råd 
Nästa möte är 191112 kl 1715. Med hänvisning till kallelsen till mötet konstaterades att 
KAS inställning är att ursprungstanken med dessa möten, initialt kallat LUDDE-
projektet*, skall gälla men vi är positiva till att diskutera ämnet och inriktningen.  
*LUDDE initierades i början av år 2000 och uttyddes Lokal Utveckling för Dialog och 
DEmokrati och var grunden till dagens Ö-rådsmöten. 
 

 Badplats 
 Inget att rapportera. 
 
 
9. Övriga frågor 

 
a) Möte för nyinflyttade Kalvsunds By 

Med hänvisning till föregående möte uppdrogs till Johan Isaksson att 
tillsammans med Yvonne Pokropek och Anna Larsson, KIF, dels fastställa ett 
program, dels bestämma lämpligt datum och tid. 

 
b) Inga andra övriga frågor fanns att behandla 
 
 
10. Information för publicering – hemsidan o/el FB 
 Johan Isaksson stämmer av med Markus Hagelvik. 
 
 
11. Nästa styrelsemöte 
 Måndag 191104 kl 19.00 i Såsen. 
 
 
12. Mötets avslutande 
 Ordföranden avslutade dagens möte. 
 

 
 

___________________________  ___________________________ 
Peter Eklund, protokollförare  Johan Isaksson, ordförande 
 
 
 
___________________________ 
Thomas Eriksson, justeringsman 


