Närvarande: Johan Isaksson, Markus Hagelvik, Billy Johansson, Jan Mesel,

Protokoll vid KAS ordinarie styrelsemöte 160321
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:
Billy Johansson valdes som justerare
4. Godkännande av dagordning:
Dagordning godkänndes
5. Genomgång av tidigare protokoll:
Ordförande gick igenom tidigare protokoll och godkändes.
6. Uppföljningsärenden:
- Parkering Framnäs
Inget nytt, KAS gör ett nytt försök med att få till ett nytt möte med
Grötö. JI
- Snöröjning
Inget nytt, KAS kollar hur det går med medborgarförslaget.
- Vägfrågan
Inget Nytt
- Arrende
Inget Nytt
7. Ekonomisk rapport:
Ingen info
8. Arbetsgrupper:
- Hamnen
Inget Nytt
- Kommunikation
Inget Nytt
- Internet
Inget Nytt,
- Kommunal dialog/info/Ö-råd
Remiss av trafiksäkerhetsplan för Öckerö kommun
KAS skickade in remissvar till Öckerö Kommun om trafiksäkerhetsplanen.
Infomöte öråden 160216
KAS deltog ej, men fått information om mötets innehåll.
Bland annat diskuterades, Ny samhällschef Urban Olsson, ev ombyggnation på
Grönevik, ev Parkeringshus Framnäs. Direktbuss Björkö – Göteborg, Utsläpp
Påskefyrar. Inga beslut utan endast diskussioner.
Informationsskylt
Vi integrerar denna punkt med ”Tillgänglighet Kalvsund projekt”
- Återvinningsstation
Inget nytt.
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- Badplats
En enkel lekplats planeras på Körrgårn, även en grill plats planeras.
KAS är positiva. Men vill ha plan på ekonomi och genomförande för vidare
hantering.
9. Övriga frågor:
- Valen reparation
KAS varit kontakt med TH på Öckerö Kommun, i skrivande stund körs
projektet ihop med tillgänglighet Kalvsund, blir ej projektet av tittar
Kommunen på hur det skall lösas. KAS håller kontakt med Öckerö Kommun
för vidare hantering.
- Jord, kommunaltomt – uppföljning
Jord är beviljat av Öckerö Kommun och leveransbeskrivning kommer att ske.
- Betel tomten,
Tomten är ute till försäljning. Alternativ sträckning av valenstigen tas upp i
projektet tillgänglighet Kalvsund.
- Projekt Tillgänglighet Kalvsund
Jan Mesel informerar om projektet:
Jan, berättar om projektplan för tillgängligt Kalvsund etap 2, projektet
innehåller bland annat naturstigar, Valen, Såsen anpassningar , Bremerska
Villa ombyggnationer.
Jan skickar projekt beskrivning till JI för vidare distribution.
- Påskefyrer
Eldning dispens inskickad, KAS förespråkar att vi kör ett miljövänligt
alternativ i år utan miljöfarliga material.
- Äggjakt
En förfrågan på att bidraga ekonomiskt till äggjakt har kommit till KAS.
KAS är positiva till att sponsra ägg jakt.
- Lilla Panget renovering
Det planeras ev. renovering av Lilla Panget av privat ungdomsgrupp, ev
sponsring finns av gammal kräftskivegrupp.
- Strandstädning
Strandstigen behöver städas efter höstens stormar
KAS är positiva till städning, och söker krafter för att genomföra städningen.
- Kalvsundsbladet
Det finns tankar om att återstarta Kalvsundsbladet ifrån några privatpersoner.
KAS, ställer sig positiva. Ev ekonomiskt bidrag sökes i framtiden.
- Motioner
Inga motioner har inkommit.
- Arbetsdag info
Arbetsdag ihop med KIF sker den 9/4.
Informera om arbetsdag på hemsida och anslagstavlan. MH
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10. Information för publicering (Hemsida/FB)
Protokoll, Dagordning, info om Strandstädning, arbetsdag

11. Nästa styrelsemöte:
2/5 – kl. 19:00, även konstituerande möte kommer att ske detta datum
12. Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet och tackar för deltagarna för visat intresse.
……………………………………………..
Markus Hagelvik, sekreterare
……………………………………………..
Billy Johansson, justerare
……………………………………………..
Johan Isaksson, ordförande
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