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

 Billy Johansson 

 

Protokoll vid KAS ordinarie styrelsemöte 161219 

 
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: 

Hans-Klaus valdes till justerare. 

4. Godkännande av dagordning: 

Dagordningen godkändes 

5. Genomgång av tidigare protokoll:  

  Ordförande gick igenom tidigare protokoll 

6. Uppföljningsärenden: 

□ Parkering Framnäs 

Tillfällig parkeringsplatsre har börjat att hyras ut. KAS har påpekat att skyltning 

saknas för nya plats. KAS undrar även hur det går med uppföljning av nytt avtal. 

□ Snöröjning 

Brandvärnet sköter vinterbekämpningen även denna säsong. 

□ Vägfrågan 

Vi har tagit del av kommunens utredning, KAS anser att denna handling saknar 

relevans och kommer att föra vidare diskussionen med kommunen. 

□ Arrende 

Avtalet är underskrivet efter 4år och 8månader sedan kommunen sa upp avtalet. 

Punkt stängs. 

 

7. Ekonomisk rapport: 

Ekonomin är bra och är underkontroll. 

8. Arbetsgrupper: 

□ Hamnen 

Årets arbete är avklarade och vattnet är avstängt. 

□ Kommunikation  

Burö har ändrat färjeturer: 

Turen 05.05 från Grötö blir anropsstyrd. Det innebär att dagen före önskad tur 

ringer man ” Burö” senast kl. 22.00. 

Tillkommer i nuläget Lördagsturen 16.35 från/till Grötö. 

Testet skall pågå i ett år för utvärdering. 

 

KAS tackar för synpunkter gällande hur det är att åka kollektivt, KAS samman-
ställer materialet och skickar vidare till berörd part. 

 

□ Internet 

KAS ligger på kommuen ang sjökablen. KAS har även fått information om alter-

nativa lösningar men KAS anser tyvärr inget som kommer att fungera tillfred-

ställande över tid. 
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□ Kommunal dialog/info/Ö-råd 

 

 Ö-råd 15/11, senaste protokollet är publicerat på Öckerös kommuns 
hemsida.  

 PUT, Ingen nytt. 

 Busshållplats Björkö, kommunen och västtrafik kommer att utföra fler 
hållplatser på Björkö under 2017. 

  

□ Återvinningsstation 

Inget nytt. Punkten stängs 

□ Badplats 

Inget Nytt. 

 

9. Övriga frågor: 

□ Projekt Kalvsund 

    

i. Valen reparation – uppföljning 

Kommunen driver detta projekt. Johan kontaktar kommunen. 

ii. Ny trappa Valenstigen 

Ingen ny information ännu. 

 

□ Nytt Vägräcke 

Ett nytt vägräcke har satts upp, KAS har inte begärt något nytt. Billy kollar med 

kommunen varför ett nytt räcke har beställts samt undrar varför ett sådant kost-

samt räcke har utförts. 

 

 

10. Information för publicering (Hemsida/FB) 

   Protokoll, Samt årsredovisning av trafik på hemsidan. 

 

11. Nästa styrelsemöte: 

  Nästa styrelsemöte blir måndag 6/2, kl. 19:00  

 

12. Mötets avslutande 

  Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

…………………………………………….. 

 Markus Hagelvik, sekreterare 
 

…………………………………………….. 

 Hans-Klaus Weiler, justerare 
 

…………………………………………….. 

 Johan Isaksson,  ordförande 

 


