
 

 

Protokoll fört vid KAS ordinarie styrelsemöte 210503 
 
Närvarande: Johan Isaksson, Billy Johansson, Markus Hagelvik, Peter Eklund, Bertil Gustafs-
son, Ida Moe, Fredrik Helgesson och Yvonne Pokropek – alla deltog via länk. 
 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordf. Johan Isaksson. 

 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Johan Isaksson valdes till ordförande för mötet och Yvonne Pokropek till sekreterare. 
 

3. Val av justerare 
Fredrik Helgesson valdes att justera protokollet. 

 
4. Godkännande av dagordning  

Godkändes  
 

5. Genomgång av tidigare protokoll:  
Protokollet från styrelsemöte 2021-03-29 gicks igenom och lades till handlingarna. 
 

6. Uppföljningsärenden: 
□ Parkering – Yvonnes förslag till skrivelse distribueras till samtliga i styrelsen och 

Johan skickar sedan detta till politikerna. 
Får vi ingen respons kan vi som steg två skriva en motion i samma ärende. 
Billy påpekade att kommunallagen förbjuder kommuner att ta ut högre avgifter 
än nödvändigt för t ex parkeringsplatser. 

 
□ Snöröjning 

Traktorn har återlämnats, men kommer tillbaka till hösten. I ”snösvängen” ingår 
Bertil, Markus, Magnus Sandahl, Tomas Krona och Anna Larsson. 
Denna grupp har skött halkbekämpningen på ett utomordentligt sätt och sty-

relsen vill tacka alla för detta arbete! 

 

□ Vägfrågan 
Johan informerade den nya styrelsen om bakgrunden till att denna fråga är en 
stående punkt på agendan – den handlar främst om två saker:  
1. Ägandefrågan  
2, Underhåll av vägarna. 
Johan och Yvonne har nyligen haft ett möte med kommunen och det är nu dags 
att påminna om vad som utlovades där avseende utmärkning av utryckningsväg 
vid hamnen, förbudsskylt för tung trafik på Lotsvägen och åtgärdande av de 
värsta skadorna på vägarna. 
Billy och Yvonne tar bilder på de värst skadade delarna av våra vägar och skickar 
till Johan som sammanställer en skrivelse till kommunen som också ska inne-
hålla påpekande om att resterna från fiberinstallationen ska tas bort/åtgärdas. 
 



 

 

 
7. Ekonomisk rapport 

Inga avvikelser att rapportera. Inkomstdeklarationen har skickats in och ö-bidraget har 
kommit. 
 

8. Arbetsgrupper: 
□ Hamnen 

• Ca 25 står i kö för båtplats. 
• Spolplattan har slutbesiktigats av Plan- och miljöenheten. 
• Man tittar på olika alternativ för hur/om man kan förtäta så att det upp-

står fler båtplatser. 
• Halkskyddet på Svarta bryggan kommer att installeras i mitten. Man 

kommer att kunna gå på båda sidor om detta om man så önskar. 
 

□ Kommunikation  
 

• Svar VT avseende trafiken 2022 
den sista turen på söndag dras in från december i år, enligt Bertil har 
kommunen just nu överläggningar med facket då detta påverkar perso-
nalens arbetstid. 

• Regeringen skjuter till extra medel för att upprätthålla turtätheten i kol-
lektivtrafiken.  
Johan påtalar detta för kommunen och ber om svar på hur de ska an-
vända dessa medel. 

• Hönö vårdcentral kommer att öppna en filial på Björkö, den kommer att 
ha öppet ett par dagar i veckan. 

• Åretruntboende på Kalvsund har ökat med 6 % sedan 2020. 
 
 

□ Ö-rådsmöte 
 Inget nytt möte har ägt rum. 

 
9. Övriga frågor: 

a. Arbetsgrupp för revidering av stadgar – beslutades att arbetsgruppen startar 
sitt möte direkt efter sommaren. Yvonne kallar. 
 

b. Klagomål avseende nybygget vid Södra Udden 

enligt uppgift har kommunen informerat fastighetsägaren att det är OK att låta 
stenen ligga kvar vid kanaldammen då detta ska bli en permanent ”vändplats”. 
Med tanke på att vi planerar att återställa dammen skulle detta vara olyckligt, 
Yvonne (ordf. i KNJF) och Johan tillskriver kommunen och efterhör hur det är 
tänkt.  

c. Bidrag till leksaker till den allmänna lekplatsen 

 – beslutades att ett bidrag, i storleksordningen 1,000 SEK, tas från ”Kalvsunds-
barnens” konto för detta ändamål. 

 
 



 

 

 
10. Information för publicering (Hemsida/FB) 

• Protokoll från dagens möte. 
• Årsmötesprotokoll 2020 och 2021 

• Färjetrafik på Skärtorsdag (redan skett) 
• Kvarvarande punkter från de två tidigare mötena 

 
11. Nästa styrelsemöte: 

måndagen den7 juni kl. 1900, digitalt eller ute på Såsens altan. 
  
12. Mötets avslutande 

Ordföranden Johan Isaksson avslutade mötet. 
 

    
    ………………………………………… 
    Yvonne Pokropek, protokollförare 

 
Justeras: 
 
 
………………………………….  ……………………………………….. 
Johan Isaksson, ordförande  Fredrik Helgesson, justerare 


