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

Protokoll vid KAS ordinarie styrelsemöte 170206
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:
Thomas Eriksson valdes till justerare.
4. Godkännande av dagordning:
Dagordningen godkändes
5. Genomgång av tidigare protokoll:
Ordförande gick igenom tidigare protokoll
6. Uppföljningsärenden:
□ Parkering Framnäs
KAS kommer att kontakta kommunen om ett nytt möte gällande nytt parkeringsavtal.
□ Snöröjning
Inget Nytt
□ Vägfrågan
Inget Nytt
7. Ekonomisk rapport:
Inget Nytt
8. Arbetsgrupper:
□ Hamnen
Inget Nytt
□ Kommunikation
KAS skickar synpunkter till Västtrafik om hur invånarna på Kalvsund.upplever
att kommunikationen fungerar.
□ Internet
Mark och miljödomstolen har mottagit ansökan om att lägga fiberkabel från
Öckerö till Kalvsund och Bohus-Björkö.
□ Kommunal dialog/info/Ö-råd
• Ö-råd, Inget nytt
• Busshållplats Björkö, Det kommer att uppföras minst 2 st busshållplatser på Björkö, på Skarviksvägen samt Bäckevägen. Bäckevägen kommer
att prioriteras först. Tidplanen är en spikad i nuläget men projektet kommer att startas under 2017.
□ Badplats
KAS kollar på lämplig plats och stega för vinterbad (Thomas)
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9. Övriga frågor:
□ Tillgänglighet Kalvsund - Status
i.

Valen reparation – uppföljning
Jan Mesel, informerade om projektet och dess framtida gång.
Valen projektet är planerat att starta i maj, juni. Personalutrymme efterfrågas för arbetet, ev Ö-nyttan?

ii.

Ny trappa Valenstigen
Projektet kommer att startas upp.

□

Möte med alla öråd i kommunen (Hönö öråd)
Hönö Öråd har önskat möte med samtliga öråd. KAS försöker att medverka

□

Stämmoplanering
Se bilaga

□

Brofrågan
Göteborgsstads utredning om bro har diskuterats, inga besluta tagna.

10. Information för publicering (Hemsida/FB)
Protokoll, Kalender uppdatering för KAS Möte.
11. Nästa styrelsemöte:
Nästa styrelsemöte blir måndag 27/3, kl. 19:00
12. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
……………………………………………..
Markus Hagelvik, sekreterare
……………………………………………..
Thomas Eriksson, justerare
……………………………………………..
Johan Isaksson, ordförande
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