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Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2011-12-05
Närvarande:
Nichlas Strandberg (ordf), Tomas Eriksson, Barbro Lorentzon, Lena Borglund,
Martin Åberg (fr punkt 6d), Karin André (sekr)
Frånvarande:
Ulf Thylander, Peter Eklund, Magnus Sandahl
1. Mötets öppnande
Nichlas förklarade dagens möte öppnat.
2. Val av Ordförande och Sekreterare
Till ordförande för mötet valdes Nichlas Strandberg och till sekreterare valdes
Karin André.
3. Val av Justerande för mötet
Till justerande av dagens protokoll valdes Tomas Eriksson.
4. Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.
5. Föregående mötes protokoll
Protokollet genomgicks utan kommentar och lades därefter till handlingarna.
6. Arbetsgrupper
a)
Hamnen
2 st ledbelysningar nu uppsatta på bryggan nedanför Risells, enligt beslut
vid förra KAS-mötet.
b)
Kommunikation
- Bättring av asfalteringen har nyligen genomförts på en del av våra
vägar sedan KAS påpekat brister. Kommunikationsgruppen uppdrages att
följa upp resultatet med kommunen.
- Fortfarande inget svar från Stig-Göran Hultsbo angående våra olika
frågor.
c)
Internet
Gruppen varit i kontakt med Ö-bo och representant för en grupp som
hjälper till med att sätta upp intresseförening samt formulera
bidragsansökningar. Gruppen fortsätter dessa diskussioner för att
förstå vilka förutsättningar som gäller.
d)
Aktiviteter
KAS tackar de som var aktiva med att organisera den trevliga After
Work:en i Ö-nyttan.
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e)

Kommunal dialog/info/Ö-råd
Inget nytt att rapportera.
Sjöbodar
Förfrågan om offert har gått ut. Förnyad förfrågan av intresset för
bodarna kommer gå ut för att uppdatera intresse-listan.
Lekplats
Inget nytt att rapportera.
Återvinningsstation
Inget nytt att rapportera.
Kalvsundsbarnen
- Anna Isaksson informerade om att skolråd genomförts idag på
Kalvsunds skola. Rektorn argumenterade för nedläggning men inga beslut
är tagna ännu. Möte angående skolans framtid och diskussion kring vilket
engagemang vi skall sätta igång kommer att genomföras 15 december i
skolan. Alla som är intresserade och vill bidraga är välkomna. Mötet
kommer anslås på anslagstavlan vid Hamnplan.
- Vad gäller åtgärd av pölen som bildas vid lekplatsen föreslås att sätta
upp detta på listan av åtgärder som kommunikationsgruppen driver mot
kommunen.
Badplats
Inget nytt att rapportera.

f)

g)
h)
i)

j)

7. Uppföljningsärenden
a)
5-knopsskyltar
Inget nytt att rapportera.
b)
Parkering Framnäs
Inget nytt att rapportera.
8. Övriga frågor
a)
Farlig miljö för gångtrafikanter vid Öckerö färjeläge
Frågan tagits upp tidigare utan åtgärd men problemet kvarstår. Martin
Åberg tar upp frågan med Stig-Göran Hultsbo. Martin tar också upp
förslag om ett övergångsställe över huvudvägen (mot Gröneviks
färjeläge) vid Framnäs parkering.
b)

Förfrågan från journalist till ö-råden om att uttalas sig kring utredning
om fast förbindelse
Nichlas kontaktar tidningen för att höra om förfrågan fortfarande
gäller trots att utsatt tid passerat.
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c)

Belysning Valen
Arboristerna har nu gjort jobbet med att laga vajrarna på Valen.
Belysning kommer komma upp så snart som möjligt. Insamlingen på
Kalvsund och bidrag från kommunen samt några engagerade personer har
gjort detta möjligt. Se separat anslag.

9. Information till hemsidan
Information till hemsidan; Skolans möte 18.00, 15 dec.
10. Nästkommande styrelsemöte
Nästkommande styrelsemöte blir 9 januari, 2012, kl 19.00.
11. Mötets avslutande
Nichlas avslutade dagens styrelsemöte.

Protokollet fört av;

Karin André

Protokollet godkännes;

Nichlas Strandberg, Ordförande

Tomas Eriksson, Justerande

