
 

 

Protokoll fört vid KAS ordinarie styrelsemöte 210830 
 
Närvarande: Johan Isaksson, Peter Eklund, Markus Hagelvik, Tomas Eriksson, Ida Moe, Fred-
rik Helgesson och Yvonne Pokropek, dessutom medverkade Jan Maesel vid punkt 9a som be-
handlades direkt efter punkt 5. 
 

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:  
Godkändes efter att mötet förtydligat att man har både stor respekt och hyser upp-
skattning för Hamngruppens arbete och att skrivningen i protokollet att styrelsen upp-
manar Hamngruppen att ” ånyo försöka hitta lösningar som skulle kunna utöka antalet 
platser” inte betyder något annat än att styrelsen står bakom de insatser som görs 
trots svårigheterna. 
 

6. Uppföljningsärenden: 
□ Parkering  

Kommunen har kallat Grötö Öråd och KAS till möte om parkeringen på Framnäs 
den 6/9. Marcus och eventuellt Johan deltar. 
Marcus har bett om att få underlag innan mötet avseende de förändringar som 
kommunen vill göra i riktlinjerna. Styrelsen underströk att det är viktigt att 
kommunen förtydligar vad man menar med att ”man inte får låna ut sin plats”, 
då det knappt finns några gästparkeringar är ju detta det enda sättet att kunna 
ta emot bilburna gäster. 
Peter föreslog att man ska väcka frågan om ett tredje plan på parkeringsdäcket. 

 
□ Snö- och markröjning 

Marcus kontaktar kommunen och ber dem röja vid vägkanterna på kommunens 
mark. Detta ska göras en - två gånger per år men har såvitt vi kan se inte skett i 
år, även helikopterplattan är i behov av klippning. Marcus kollar också huruvida 
det är tänkt att marken runt Kanaldammen ska återställas. 
 

□ Vägfrågan 
Johan kontaktar kommunen avseende asfaltering av den öppna platsen samt 
ber om ett nytt möte om vägarna. 
 

7. Ekonomisk rapport - Inga avvikelser att rapportera.  
 



 

 

8. Arbetsgrupper: 
□ Hamnen 

• Tre arbetsdagar är planerade under hösten. Den 2a, 9e och 16e oktober. 

• Lotsbryggan kommer att totalrenoveras. 

• Uppdaterad information om hamnen, gästhamnen och avgifter finns nu 
på kalvsund.nu 
 

□ Kommunikation  

• Yvonne informerade att hon kontaktat både Västtrafik och Camilla Ry-
denskog med anledning av tidtabellsändring av buss 241 från Lilla Var-
holmen. 
 

□ Ö-rådsmöte den 7 september 

• Fredrik kommer att delta digitalt. En representant från Trafikverket 
kommer bl.a. att delta och redogöra för förslagen hur trafikproblemen 
på väg 155 ska lösas.  
Det är önskvärt att fler från styrelsen närvarar. 
 

9. Övriga frågor: 
a. Halkskydd Svarta bryggan 

Jan Maesel närvarade vid denna punkt och redovisade den skrivelse innehål-
lande tre frågor som han och ett antal andra boende ville ha svar på från styrel-
sen: 

1. Håller KAS/Hamngruppen med om att närmast berörda borde tillfrå-
gas innan beslut om halkskydd fattas? 
 
Styrelsens svar på detta är att beslutet redan har fattats (på styrelsemö-
tet i november där det beslutades att ta fram en lösning, liknande den 
nedanför Risells och i januari tog vi ett beslut på underlaget som tagits 
fram). Dessa beslut har kommunicerats på sedvanligt sätt genom att 
protokollen lagts ut på hemsidan, att information om att så är fallet 
lagts ut på Kalvsunds FB-sida, samt att kopia på protokollen satts in i 
pärmen i postbox-huset. 
 

2. Borde inte antikvarisk expertis tillfrågas innan ingrepp görs på en av de 
få kvarvarande bohuslänska bryggorna med anor från sillperioden? …. 
Det finns enligt antikvarien m fl goda alternativ utan både galler och 
träremsor, t ex högtryckstvätt eller s k roslagsmahogny. 
 
Svar - Ingen del av den nuvarande bryggan är äldre 1998. Då byttes hela 
underredet ut och 2011 gjordes ett antal förbättringar bl.a. byttes samt-
liga brädor på bryggan ut. Högtryckstvätt kan inte rekommenderas då 
sådan behandling sliter ut träet i förtid. Galler menar styrelsen är ett be-
tydligt mindre ingrepp. 
 

3. Finns det erfarenhet från andra håll av att lägga en meter breda galva-
niserade galler på gamla breda bryggor liknande Svarta bryggan? 



 

 

 
Svar – Svarta bryggan är, som beskrivits ovan, inte gammal men Peter 
visade en bild på en motsvarande brygga med galler från norra Bohus-
län, dessutom har gallret nedanför Risells funnits i flera år med gott re-
sultat.  
 

Efter att ha diskuterat saken ytterligare där styrelsen bland annat framhöll vik-
ten av att hitta en säker lösning på halk-problemet då bryggan används av fler-
talet innevånare på ön, lämnade Jan mötet.  
 
Styrelsen beslutade därefter att inköpt halkskydd (galvaniserat galler) ska mon-
teras och testas under två år parallellt med att andra föreslagna lösningar (ex 

roslagsmahogny) testas på en mindre yta. Styrelsen vill också framföra ett 
tack för de vänliga orden om det goda arbete vi gör för öns bästa. " 
 

b. Stege på Bindes – Yvonne informerade att insamlingen till ny stege gav 14,600 
SEK. Johan Fourong har fått i uppdrag att köpa in och installera den nya. Han 
har också provisoriskt lagat den gamla. 
 

c. Möte i ”stadgegruppen” – första mötet blir den 18 oktober kl 1900 på Såsen. 
Yvonne är sammankallande, övriga är Peter och Billy. 
 

d. Båtplats fiskebåt – Camilla Rydenskog har skrivit till KAS och bett om att Johans 
fiskebåt ska få en annan båtplats då den dels ligger för nära platsen för uttryck-
ningsbåtarna, dels behöver Burö kunna lägga till vid den delen av bryggan vid 
oväder. Hamngruppen föreslår att båten flyttas till norra delen, på utsidan av 
kajen. Styrelsen biföll förslaget. Peter informerar Johan. 

 
10. Information för publicering (Hemsida/FB) 

• Protokoll från dagens möte. 

• Information om hamnen som nu finns på hemsidan.  
 

11. Nästa styrelsemöte: Måndagen den 4 oktober kl 19:00 på Såsen. 
  
12. Mötets avslutande: Ordföranden Johan Isaksson avslutade mötet. 

 

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

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


