Närvarande: Johan Isaksson, Markus Hagelvik, Thomas Eriksson,

Protokoll vid KAS ordinarie styrelsemöte 160808
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:
Thomas Eriksson valdes som justerare
4. Godkännande av dagordning:
Dagordning godkänndes
5. Genomgång av tidigare protokoll:
Ordförande gick igenom tidigare protokoll och vissa justeringar av protokollet
skall göras till nästa möte.
6. Uppföljningsärenden:
- Parkering Framnäs
Möte tillsammans med kommunen i Juni. Deltagande även från Grötö och
Björkö sammhällsföreningar.
Utkast till nya riktlinjer för parkering distribuerat av Ingalill Siljat. Nytt möte
efter sommaren skall bokas.
-

Snöröjning
Kommuen har svarat på medborgarförslaget:
Som räddningstjänsten bedömer situationen på Kalvsund idag finns det för
närvarande inget behov av att utöka antalet personer som har tillstånd att köra
brandbilen på Kalvsund. Om behovet skulle förändras och det finns ett intresse
av att fler personer får tillstånd att köra brandbilen på Kalvsund, så kommer
räddningstjänsten i Öckerö kommun göra en ny bedömning.

-

Vägfrågan
Inget nytt
Arrende
Inget Nytt

-

7. Ekonomisk rapport:
Ingen info
8. Arbetsgrupper:
- Hamnen
Inget Nytt
- Kommunikation
Inget Nytt
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- Internet, Fiber Kalvsund
Utbyggnad av fiber och förbättrad i internetåtkomst till Kalvsund drar
ytterligare ut på tiden.
Vi har under lång tid legat på kommunen och Öckerö Nät för att skynda på
utbyggnad av fiber till Kalvsund och Kalvsundsborna. Tyvärr har vi en del
naturliga hinder i vägen och det behövs en del godkännanden för att få tillstånd
att dra sjökabel mellan öarna till Kalvsund. Planen från Öckerö Nät har varit att
alla dessa tillstånd skulle vara klara och sjökabeldragning skulle kunna göras
under vintern 2016/2017 (Dragning av sjökabel görs vintertid för att påverka
djur och natur så litet som möjligt).
Tyvärr har bl a Länstyrelsen krävt mer utredning och beslut om vattendom
behövs för den typ av kabel som behövs för en långsiktigt lösning. Detta beslut
beräknas ta ytterligare tid och trolig utbyggnad av sjökabel blir tidigast vintern
2017/2018 med efterföljande möjlig inkoppling av fiber till Kalvsundsborna
hushåll under 2018. Dock inget garanterat än. Vi från KAS håll ligger på
regelbundet och jagar både Öckerö Nät, Länstyrelsen och kommunen men det
är en trög process.
Senaste status enligt Öckerö Nät från 1 Augusti.
"Vi håller på att komplettera ansökan till Länsstyrelsen om förläggning av
sjökabel till Kalvsund med en dykundersökning av de tänkta landfästena och
när Länsstyrelsen har godkänt det så ska ansökan gå vidare till domstolen.
Det kommer därför att dröja ett tag till innan det kommer fiber till Kalvsund
men som sagt, vi arbetar för att kunna erbjuda er på Kalvsundfiber så fort som
möjligt."
- Kommunal dialog/info/Ö-råd
Inget Nytt
- Återvinningsstation
Inget nytt information ang. större container under sommaren, punkten stängs
för säsongen.
- Badplats
Gym/uteplats skall fixas nid nästa arbetsdag, planera på att röja och städa norra
badviken. Fortsatt undersökning av badstege för vinterbad, Marie kollar.
9. Övriga frågor:
- Tillgänglighets Kalvsund:
Idéer som skyltning av Kalvsund kom som förslag till tillgänglighet Kalvsund,
med bland annat informationsskyltar på olika platser på Kalvsund där det står
information om platsen samt ett kort från dådtid så man kan se vilken skillnad
det har blivit genomåren, se exempel Donsö, punkt flyttas till Jan Mesel.
- Valen reparation:
- Länsstyrelsen beviljat bidrag till renovering av Valen
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 2§ förordningen (2010:1121) om bidrag
till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer att lämna bidrag till nedanstående
åtgärder med högst 150 000 kronor.
Upprustning av stångmärket Valen.
- Länsstyrelsen beslutar att även bevilja er bidrag med 26 130 kronor för
antikvarisk medverkan.
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-

Info skylt.
Inget nytt

- Skräp vid hästebrunnsvägen 15, vändplats
Kas har fått samtal från kommunen om nedskräpningen på Hästebrunnsvägen
15. De kommer att ta en kontakt med fastighetsägaren om att ta bort sten och
skräp inom viss tid, annars gör kommunen det på deras bekostnad. Punkt
stängs
- Framnäs, privat brygga
Inget nytt, KAS kollar vidare.

10. Information för publicering (Hemsida/FB)
Inget nytt, Fiber, protokoll.

11. Nästa styrelsemöte:
5/9 – kl. 19:00
12. Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet och tackar för deltagarna för visat intresse.
……………………………………………..
Markus Hagelvik, sekreterare
……………………………………………..
Thomas Eriksson, justerare
……………………………………………..
Johan Isaksson, ordförande
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