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

Lars Ekh, Billy Johansson 

  

 

Protokoll vid KAS ordinarie styrelsemöte 170904 

 
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 utkast av protokoll. 

6. Uppföljningsärenden: 

□ Parkering Framnäs 

KAS kontaktar kommunen gällande prishöjningen av parkeringen och utbygg-

nad. 

□ Snöröjning 

KAS kommer att stöta på kommunen gällande väg reparationer på diverse stäl-

len. 

□ Vägfrågan 

KAS har kontaktat kommunen men är ej nöjda med svaret.  

KAS kontaktar kommunen igen. 

 

7. Ekonomisk rapport: 

Ekonomin är ok. 

8. Arbetsgrupper: 

□ Hamnen 

Arbetsdagar i hamnen är planerade till den 7/10 och den 14/10. Anslag kommer.   

□ Kommunikation  

Björköleden kommer att utrustas med en ny färja Gull-Maj, tas i drift runt nyår. 

KAS kontaktar trafikverket hur turlista m.m. skall verka. 

KAS kontaktar Öckerö Båt-trafik gällande ändring av tur-listan av Burö,  

ett förslag är at skjuta turlistan med 3 minuter så att man får mer till färjan när 

man kommer till Framnäs. 

 

□ Internet 

KAS jagar på Ö-Net för ett beslut. 

 

□ Kommunal dialog/info/Ö-råd 

 

• Ö-råd, Inget nytt 

  

□ Badplats 

Inget nytt 
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9. Övriga frågor: 

□ Tillgänglighet Kalvsund - Status 

   

i. Valen reparation – uppföljning 

Information till hemsidan, Valen reparationen är i full gång. Just nu må-

las stången.  

 

ii. Ny trappa Valenstigen 

KAS tar kontakt med byggfirman för att starta projektet. Helikoptertrans-

port har utförts med gott resultat. 7 paket är transporterat. KAS tittar på 

förslag till arbetsdagar för att angöra den nya ”Västra Valenstigen”. 

 

□ 4-hjuling på hamnplan 

KAS kontaktar ägaren för bort transport. 

  

 

10. Information för publicering (Hemsida/FB) 

   Protokoll, Valen uppdatering,    

 

11. Nästa styrelsemöte: 

  2/10 kl 19:00. 

 

12. Mötets avslutande 

  Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

…………………………………………….. 

 Markus Hagelvik, sekreterare 

 

…………………………………………….. 

 Peter Eklund, justerare 

 

…………………………………………….. 

 Johan Isaksson,  ordförande 


