
 

 

Dagordning vid KAS ordinarie styrelsemöte 220614 
 
Närvarande: Peter Eklund, Markus Hagelvik, Marie Johansson, Yvonne Pokropek, Johan 
Isaksson, Fredrik Helgesson, Tommy Eliasson(under punkt 6 – vägfrågan, som behandlades 
först av allt på mötet), Eva Crona. 

 
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 Fredrik Helgesson till sekreterare. 
 

3. Val av justerare 
Yvonne Pokropek valdes att justera protokollet. 

 
4. Godkännande av dagordning 

Godkändes med följande tillägg:  
Punkt 6. Vägfrågan – föredrag av Tommy. 
Punkt 11. Övriga frågor – midsommar. 

 
5. Genomgång av tidigare protokoll 

Godkändes med följande kompletteringar till förra mötets protokoll. 
Punkt 8 – kommunikation. Det står: ”Kommunen har lämnat in anbud på färjetrafi-
ken…” rätt ska vara: ”Kommunen ska lämna in anbud på färjetrafiken…”. 

 
6. Uppföljningsärenden 

Parkering 
Laddstolpar 
Kommunens utredning av laddstolpar för elbilar på Framnäs pågår. Markus Ha-
gelvik har haft kontakt med kommunen och önskat få komma med inputs hur vi 
från KAS vill att infrastrukturen kring laddningen ska kunna se ut, men har ne-
kats till detta. Nu har kommunen gett signaler om att ett förslag börjar ta form 
– och det ser enligt Markus inte alls ut som en sådan lösning vi diskuterat med 
kommunen tidigare. Bland annat verkar det luta åt snabbladdare på allmänna 
p-platser och inte så kallade traditionella laddstolpar, vilka passar bäst för ladd-
ning över natten. Markus tar kontakt med Kommunstyrelsens ordförande Jan 
Utbult för att gå vidare i frågan och förtydligande vad som gäller angående par-
keringen. 
 
Parkeringar och byta ut platserna 
Hur får vi gäster till Kalvsund? Hur får vi fler p-platser? Det är en del av de frå-
gor vi haft löpande om parkeringen gång efter varandra genom åren. Men ändå 
händer det inte så mycket på den fronten. Markus ska förbereda en lista, återi-
gen, med punkter över områden som behöver förbättras med parkeringarna 
som vi sen kan vända oss till kommunen med. 



 

 

 
□ Snö- och markröjning 

Det är igenväxt på ett par platser runt om på ön– kommunen har tidigare sagt 
att de ska påminna boende att ansa växter vid tomtgränserna, vilket de inte 
gjort. Yvonne tar på sig att prata med kommunen även om denna punkt.  

 
□ Vägfrågan 

Vägföredrag av Tommy  
Vägfrågan och vem som äger Kalvunds vägar har varit en punkt som länge dis-
kuterats på KAS. Det korta svaret är: Kommunen. Tommy Eliasson har tagit sig 
an frågan och satt ihop en tidslinje med officiella dokument för att fastställa att 
så är fallet. 
 
Mötet vill lämna en eloge till Tommy som genomfört detta arbete väl. 
 
Det finns däremot antagligen dokument hos riksarkivet som kan styrka än tydli-
gare att vägarna på Kalvsund ägs av kommunen. Men att begära ut de doku-
menten kan innebära en kostnad på ett par tusenlappar. Mötet beslutade att 
Tommy gärna får fortsätta arbetet och får ersättning av KAS för utlägg när det 
gäller specifikt att begära ut de aktuella dokumenten från riksarkivet.  
 
Underhåll och uppföljning vägfrågan 
Trots påpekanden, möten, samrådsmöten och konstant upprepade samtal med 
kommunen händer det inte mycket med vägarna på ön. Det finns fortfarande 
stora problem med bland annat hål i asfalten på hamnplan. Ett hål som, när det 
är vattenfyllt, kan vara farlig – framför allt med tanke på att det finns en lek-
plats i närheten. Mötet bestämmer att återigen stöta på kommunen och 
Yvonne tar på sig att kontakta kommunen. 
 

□ Påskefyr 
Markus har varit i kontakt med säkerhetssamordnaren i kommunen för att få en 
förståelse för hur vi som ö bör hantera den allmänna sammankomst som det 
innebär att ha påskefyren. Ingen ö fick för 2022 något godkännande från kom-
munen och såvitt vi vet var det KAS, genom Markus, som den enda kommun 
som korrekt ansökt tillstånd. Efter samtal med kommunen konstaterade Mar-
kus att vi möjligen riskerar bli enda ö som söker nästa år igen, vilket skulle ställa 
till med problem om vi då blir nekade. Mötet beslutar att Markus går vidare 
med processen nu och ansöker om tillstånd för påskefyren 2023 så snart som 
möjligt, så får vi utvärdera hur det går framöver.  
 

□ Frågor till politiker 
Markus tar upp frågan med frågor till politiker angående vad de politiska parti-
erna vill göra för Kalvsund. Markus mailar och uppmanar alla mötesdeltagare 
att komma in med förslag på frågor till honom. 

 
7. Ekonomisk rapport 



 

 

Peter Eklund redogjorde kring den ekonomiska rapporten – inget att anmärka. 
 

8. Arbetsgrupper 
□ Hamnen 

Arbetet fortgår i hamnen i normal löpande takt rapporterar Peter Eklund. Frå-
gan om sjöbodar, eller någon form av mindre förrådsutrymme i hamnarna aktu-
aliserades under mötet och diskussionen ska tas vidare inom hamngruppen. 
 

□ Kommunikation 
Kommunikation från färjan: Johan Isaksson har fått svar från KF ordf. Jan Utbult 
om upphandlingen där han meddelar att de ska lämna anbud. 
 
Fredrik pratar med Camilla för att ta reda på hur det är med situationen kring 
vagnar och andra förhållningsregler på färjorna under sommaren. 

 
□ Kommunal dialog/info/Ö-råd 

Inget nytt. 
 

□ Revidering Stadgar 
Punkten står kvar och avhandlas vid nästa årsmöte. 

 
9. Övriga frågor 

KIF/KAS köpa gemensamt fordon 
Pelle Karlsson har kommit med en fråga till KAS formulerad om KAS är intresserad av 
att införskaffa ett nytt fordon (typ: eldriven golfbil) tillsammans med KIF. Frågan, som 
var av informell karaktär, diskuterades på mötet och KAS kommer fram till att det inte 
finns något önskemål att köpa något nytt fordon tillsammans med KIF för tillfället. Om 
något, så borde det vara aktuellt att reparera det fordon som redan finns. Skulle ett re-
ellt samarbete bli aktuellt, önskar vi få frågan officiellt från KIF.  

 
Krisplanering/Krisplan 
Frågan om Kalvsunds beredskap och krisplanering har diskuterats på tidigare möten. 
Även på Kalvsunds facebookgrupp har det lyfts att ha en egen krisgrupp. Mötet fattar 
inget beslut om frågan i dagsläget men ska genom Markus be Bertil och Magnus Sandal 
– som har ingångar i egenskap av frivilliga inom räddningstjänsten – kontakta kommu-
nen för att ta reda på vilket behov som finns och är önskvärt.  
 
Midsommar 
Midsommar på Kalvsund blir återigen av efter uppehåll på grund av pandemin. Markus 
kommer med en fråga om finansiering av material till midsommarstången. Markus tar 
tag i frågan och KAS beslutar att ta en del av pengarna som finns till Kalvsundsbarnen 
och lägga ut på midsommarstången. 

 
10. Information för publicering (Hemsida/FB) 

Mail från Buröfärjan om sommarens regelverk med vagnar ombord. 
Mötesprotokoll. 

 



 

 

11. Nästa styrelsemöte 
30 augusti 19.00 Såsen. 

  
12. Mötets avslutande 

Johan Isaksson avslutade mötet. 


