Närvarande: Johan Isaksson, Thomas Eriksson, Gunnar Stensson, Billy Johansson, Gunnar
Nylund, Peter Eklund, Markus Hagelvik

Protokoll vid KAS ordinarie styrelsemöte 151005
1. Mötets öppnande
Mötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet:
Ordförande valdes till Johan Isaksson, sekreterare Markus Hagelvik
3. Val av justerare:
Gunnar Stensson valdes till justerare
4. Godkännande av dagordning:
Dagordning godkänndes
5. Genomgång av tidigare protokoll:
Ordförande gick igenom tidigare protokoll och godkändes.
6. Uppföljningsärenden:
- Parkering Framnäs
KAS försöker att samordna ett möte med Grötö-Kalvsund-Björkö för att enas
om en gemensam agenda.
- Snöröjning
KAS har fått information om att sand/salt lådorna på ön har bristfälligt
underhåll. Flera lådor är igenväxta samt sanden i lådorna är stenhård och går
ej att använda. Även brandposter vissa brandposter är igenvuxna. KAS går
igenom antal sandlådor och kollar skicket samt ger underlaget till kommunen.
KAS kollar brandposter med brandvärnet.
- Vägfrågan
KAS kontaktar kommunen (TH) om information om utredningen om vilka
vägar på ön som är kommunala. Enligt tidigare ö-rådsmöte saknar kommunen
resurser för att utreda vilka vägar som är vems. KAS tycker frågan är av stor
vikt och vill att frågan skall besvaras.
- Arrende
KAS väntar på ett förslag från kommunen om ett nytt arrendeavtal. Enligt
uppgift skall det komma inom kort.
7. Ekonomisk rapport:
Ekonomin är god och inga större avvikelser har rapporterats.

8. Arbetsgrupper:
- Hamnen
Arbetsdagar har genomförts med god uppslutning. Mycket blev utfört. Stenpiren har
förbättrats med sten o betong, elsystemet till bryggor förbättras.
- Kommunikation
Ansvariga för båttrafiken på Öckerö Kommun har beslutat att förbjuda
motorcykeltrafik över 50cc på Burö färjan. Ansvariga hänvisar till säkerhetsskäl.
KAS vill ha en förklarning på säkerhetsproblemet samt varför det inte har skett någon
dialog om problemet. KAS tar kontakt med ansvarig person för att få mer
information.
- Internet
Arbete pågår. Planering och tillstånd för sjökabel till Kalvsund pågår. Datum ej
bekräftat.
- Kommunal dialog/info/Ö-råd
Öckerö kommun har avvecklat turistbyrån i kommunen och vill inför ”InfoPoints” på
öarna.
KAS är intresserad av att uppföra en stor informationsskylt på hamnplan med
information om ön. Ev skapa en promenadslinga med små informationsskyltar om
information för varje se värdighet. KAS tar kontakt med ansvarig på Öckerö
Kommun.
- Återvinningsstation
Inget nytt.
- Badplats
Inget nytt.
9. Övriga frågor:
- Valen reparation
Öckerö Kommun besvara ö-rådfrågan om valen reparationen:
”I Kommunen finns det två K-märkta byggnader båda finns på Kalvsund. Öckerö
Kommun kommer att ta kontakta Länsstyrelsen för att söka medel för detta”
- Flytt av anslagstavlan
Ingen ny information
- Information för publicering (Hemsida/FB)
Länk till minnesanteckningarna från Ö-rådsmöte läggs upp på hemsidan.
Lägg upp länk till KAS protokollen när dom kommer ut.
- Avstyckning Betels tomt: Billy,
Billy informerar om att Betels tomt skall styckas av och en tomt ovan Betel kommer
att skapas. Nuvarande stig till Valen går genom den nya tomten. Stigens fortsatta
sträckning genom den nya tomten får göras med kommande ägare.
- KIF, Lekplats Körrgår´n
KAS har fått en fråga om att hjälpa till att skapa en lekplats på Körrgår´n.
KAS har en fond för Kalvsundsbarnen som kan användas för ändamålet. KAS ställer
sig positiva till att stödja projektet ekonomiskt. KAS ser fram emot ett förslag på vad
som önskas.
- Transportfordon

KAS har fått en fråga om att inhandla en mindre fordon för transporter på ön. t.ex. en
mindre traktor.
KAS anser att behovet ej är tillräckligt för att inskaffa ett allmänt fordon.
- Jord, kommunaltomt
KAS har fått in ett förslag om att snygga till området mellan Jan Maesel och Gunnar
Nylund´s tomt. Tomten är kommunal och det går en stig där idag. Förslaget är att
inhandla ett lastbils- lass med jord för att kunna göra det fint.
KAS ställer sig positiva till förslaget och undersöker det vidare.
- Firmateckning
Kompletterande uppgifter till banken:
Till firmatecknare valdes ordförande Johan Isaksson, kassör Peter Eklund och
hamnkapten Thomas Eriksson, som alla tecknar firma var för sig.
10. Nästa styrelsemöte:
2015-11-2, kl 19:00
11. Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet och tackar för deltagarna för visat intresse.

……………………………………………..
Markus Hagelvik, sekreterare
……………………………………………..
Gunnar Stensson, justerare
……………………………………………..
Johan Isaksson, ordförande

