
 

 

Närvarande: Johan Isaksson, Thomas Eriksson, Gunnar Nylund, Marie Johansson, Markus 
Hagelvik 

 
Protokoll vid KAS ordinarie styrelsemöte 150608 
 

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: 
Marie Johansson valdes till justerare 

 
4. Godkännande av dagordning: 

Dagordning godkänndes 
 

5. Genomgång av tidigare protokoll:  
Ordförande gick igenom tidigare protokoll och godkänndes. 

  
6. Uppföljningsärenden: 

- Parkering Framnäs 
  KAS kontaktar kommunen och undersöker hur inventeringen går 
- Snöröjning 

 Marie o Johan har skapat ett medborgarförslag som kommer att skickas 
in till kommunen ang. att seniorer kan köra brandbilen vid snöröjning 
och färdtjänst. 

- Vägfrågan 
  Ingen ny information, KAS fortsätter att jobba med att lösa  vägfrågan. 
- Arrende 
  Ingen ny information. 
 

7. Ekonomisk rapport: 
    Ingen ny information. 

 
8. Arbetsgrupper: 

- Hamnen 
   Skjulet för den sålda traktorn samt kärran finns kvar, KAS   
   skickar frågan vidare till hamngrupppen och ger dom  
   mandat att besluta i frågan.   

- Kommunikation  
   Ingen ny information 

- Internet 
  KAS har blivit inbjuden till Ö-net att diskutera fiber den 17 juni. 

- Kommunal dialog/info/Ö-råd 
   Ö-råd har ägt rum, protokoll finns på Öckerö Kommuns hemsida. 
 



 

 

- Återvinningsstation 
Visst problem med fåglar som plockar skärp i återvinningscontainern.  
Marie kontaktar kommunen för att diskuterar lösning. 

- Badplats  
   Marie kollar med kommunen när bryggorna kommer på plats. 

 
9. Övriga frågor: 
  - Valen reparation 
    KAS stöter på kommunen för att lösa reperationen. 
  - Flytt av anslagstavlan 
    Ingen ny information 
  - Information för publicering (Hemsida/FB) 
    Ö-rådsprotokoll skall publiceras inom kort, samt de senaste KAS  

   protokollen ink årsmöte. 
  - Ny hemsida, 
     Ny hemsida publiceras inom kort. 
  - Cykelskydd på hamnplan  

KAS har fått erbjudande om att kommunen bygger upp ett cykelskydd, 
liknande som finns på Framnäs. KAS anser cykelskyddet ej får plats på 
hamnplan samt att det inte passar in och tackar där med nej till 

    erbjudandet. 
 
10. Nästa styrelsemöte: 
    2015-08-31, kl 19:00 
 
11. Mötets avslutande 
    Ordförande avslutar mötet och tackar för deltagarna för visat intresse. 
 
 
	  
…………………………………………….. 
 Markus Hagelvik, sekreterare 

 
 
…………………………………………….. 
 Marie Johansson, justerare 
 
 
…………………………………………….. 
 Johan Isaksson,  ordförande 
	  


