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Närvarande: Johan Isaksson, Markus Hagelvik, Thomas Eriksson, Peter Eklund, Hans-Klaus 

Weiler 

 

Protokoll vid KAS ordinarie styrelsemöte 160905 

 
1. Mötets öppnande 

Mötet öppnas 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet: 

Johan Isaksson valdes till ordförande, Markus Hagelvik valdes till sekreterare 

3. Val av justerare: 

Peter Eklund valdes till justerare. 

4. Godkännande av dagordning: 

Dagordningen godkändes 

5. Genomgång av tidigare protokoll:  

  Ordförande gick igenom tidigare protokoll 

6. Uppföljningsärenden: 

□ Parkering Framnäs 

Ett möte med Öckerö kommun, Grötö, Björkö och Kalvsund kommer att hållas 

den 13/9 kl 16:00 på Öckerö Kommun för att diskuterar framtida  

parkeringslösningar. Johan & Markus åker på mötet. 

□ Snöröjning 

Inget Nytt 

□ Vägfrågan 

Johan tar kontakt med Samhällsbyggnadschefen vid nästa möte med kommunen 

(12/9) för att väcka liv i frågan 

□ Arrende 

Inväntar nytt avtal från tjänsteman på kommunen. 

 

7. Ekonomisk rapport: 

Ekonomin ok, inga överraskningar.  

8. Arbetsgrupper: 

□ Hamnen 

Arbetsdagar är för hamnen är planerade till den 1, 8 samt den 15 oktober.  

□ Kommunikation  

Inget nytt 

□ Internet 

Nytt möte med kommunen den 12/9 med kommunen med samhällsbyggnadsche-

fen för att försöka förbättra internet åtkomsten innan fiberutbyggnanden sätter 

fart. 

□ Kommunal dialog/info/Ö-råd 

Nästa ö-råd den 13/9, Johan & Markus åker. 

 PUT (Permanent uppehållstillstånd) frågan, fortsatt diskussion med  

kommunen, preliminärt informationsmöte med kommunen och Kalv-

sunds invånare den 25/9. 

□ Återvinningsstation 

Inget Nytt 

□ Badplats 

Inget Nytt 
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9. Övriga frågor: 

□ Tillgänglighet Kalvsund 

i. Valen reparation – uppföljning 

Kommunen har godkänt ansökan för och LAG tar beslut 3/10. 

ii. Informationsskylt (om Kalvsund) 

Se ovan. 

□ Framnäs, privat brygga 

Inget Nytt, Peter tar kontakt med ägare och lyssnar efter lösningar. 

□ Sjuktransport på ön, färdtjänst kör ej på ön. 

Frågan tas upp på nästa ö-råd 

 

10. Information för publicering (Hemsida/FB) 

  Arbetsdagar Hamn. Protokoll 

 

 

11. Nästa styrelsemöte: 

  Nästa styrelsemöte blir söndagen 2/10, kl. 18:00 (OBS! ny dag) 

 

 

12. Mötets avslutande 

  Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

 Markus Hagelvik, sekreterare 
 

…………………………………………….. 

 Peter Eklund, justerare 
 

…………………………………………….. 

 Johan Isaksson,  ordförande 

 


