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Närvarande: Johan Isaksson, Markus Hagelvik, Peter Eklund, Lars Ekh, Thomas Eriksson, 

Hans-Klaus Weiler 

  

 

Protokoll vid KAS ordinarie styrelsemöte 180326 

 
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: 

Lars Ekh valdes till justerare. 

4. Godkännande av dagordning: 

Dagordningen godkändes 

5. Genomgång av tidigare protokoll:  

  Ordförande gick igenom föregående protokoll. 

6. Uppföljningsärenden: 

□ Parkering Framnäs 

Boka möte med kommunen om uppföljning den i sent april. (Markus bokar) 

KAS avser attl ha möte innan budget mallen slutförs. 

 

□ Snöröjning 

Ett möte med kommunen är bokat den 17maj på Kalvsund. 

Dialog pågår. 

 

□ Vägfrågan 

KAS förstärker kommunikation om att klippa häckar till de mest beröda fastig-

heterna. 

 

 

7. Ekonomisk rapport: 

Ekonomin är ok och är enligt plan.  

  Redovisningen är lämnad till granskning. 

  Ingen höjningar hamnavgifter behövs för 2019.  
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8. Arbetsgrupper: 

□ Hamnen 

 Inget nytt 

□ Kommunikation  

 Ingen ny information, väntar på information,  

 

□ Internet - Sjökabel 

Ö-net avser att påbörjar grävarbet i augusti 2018. Ett erbjudande på 23900kr 

kommer att komma i slutet av april till alla fastighetsägare. Vill man vänta med 

installation kommer kostanden bli minst 34 900kr. Ö-net kommer att genomföra 

information/frågestund den 3 & 5 maj. Beställning måste komma till Ö-net sen-

ast den18 maj. Räntefritt lån finns att tillgå, med avgift vid varje delbetlning. 

70% av alla fastigheter måste beställa för att Ö-net skall dra igång projektet. 

Vill man kolla vilka tjänster o priser kan man gå in på  

www.bredbandswebben.se, ange adress Eklundsvägen 20, Öckerö. 

Anslutning in till huset ingår och till 5meter invändigt. 

RUT/ROT går ej.  

Inkoppling runt jul 2018. 

 

 

□ Kommunal dialog/info/Ö-råd 

  Inget nytt 

  

□ Badplats 

Inget nytt 

 

 

9. Övriga frågor: 

□ Tillgänglighet Kalvsund - Status 

   

i. Ny trappa Valenstigen 

• Ingen ny information. 

 

□ Motioner: 

   Inga motioner har inkommit.  

 

□ Påskefyr 

Påskefyrs event anordnad med god uppslutning.  

KAS kan bistå med ekonomiska medel om det önskas. 

 

 

□ Arrende 

KAS har ett arrende som hyrs ut till fastighetsägaren på Kalven 1:77. 

Arrendet löper ut den 31 december 2018.  Hyresgästen har påkallat ett nytt  

arrende period av KAS.  

KAS åter kommer i ärendet. 

 

 

 

http://www.bredbandswebben.se/
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10. Information för publicering (Hemsida/FB) 

   Protokoll, Fiber, Lägg ut information om kemskåpet.  

 

11. Nästa styrelsemöte: 

  7/5 kl 19:00. 

 

12. Mötets avslutande 

  Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

…………………………………………….. 

 Markus Hagelvik, sekreterare 

 

…………………………………………….. 

 Lars Ekh, justerare 

 

…………………………………………….. 

 Johan Isaksson,  ordförande 


