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

Hans-Klaus Weiler, Bertil Gustafsson 

  

 

Protokoll vid KAS ordinarie styrelsemöte 180521 

 
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: 

Bertil Gustafsson valdes till justerare. 

4. Godkännande av dagordning: 

Dagordningen godkändes 

5. Genomgång av tidigare protokoll:  

  Ordförande gick igenom föregående protokoll. 

6. Uppföljningsärenden: 

□ Parkering Framnäs 

KAS siktar på ett uppföljningsmöte gällande den nya parkeringspolicyn som  

infördes vid årskiftet. Datum för uppföljningsmötet önskas under september må-

nad. MH mejlar o bokar 

 

 

□ Snöröjning 

Ett möte med kommunen har skett den 17 maj. Gatuchefen samt VA chefen. 

Thomas Wiik, Lisbeth 

Kommunen anser att vägarna har dålig standard. Det har inte kommit överens 

vad som skall göras eller inte. KAS försöker samla dokumentation vad som hitt-

tas i våra arkiv. KAS försöker få till ett möte med samhällsbyggnadschefen och 

kommunchefen. 

 

□ Vägfrågan 

Se ovan 

 

7. Ekonomisk rapport: 

Ekonomin är ok. Swish kommer att finnas under sommaren. 
Arbetsgrupper: 

□ Hamnen 

Egen besiktning av kranen är utförd. Kranen behöver renoveras. Offert tas in för 

reparation eller nyinvestering. 

□ Kommunikation  

Färjetider, KAS tar kontakt med Öckerö Båt-trafik för att diskutera  färjetiderna 

för Burö färjan.  

 

□ Internet - Sjökabel 

Det saknas cirka 25 hushåll för att uppnå kvoten för utbyggnad. Erbjudandet för-

längs till 30 maj.  
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□ Kommunal dialog/info/Ö-råd 

  Fritt att närvara från KAS sida. 

  

□ Badplats 

Öckerö kommun kommer att lägga ut bryggorna innan den 31maj. 

 

 

8. Övriga frågor: 

□ Tillgänglighet Kalvsund - Status 

   

i. Ny trappa Valenstigen 

• Bygget började 21/5, virke finns på plats.  

 

 

□ Midsommar 

Familjen Hagelvik & Sandahl fixar midsommareventet 

 

□ Kommunvalet 9/9 -2018 

KAS kommer att skicka ett urval av viktiga frågor som KAS kämpar för 

till partierna som ställer upp i kommunfullmäktige. 

Frågorna som ställs är inom följande områden. 

□ Parkering 

□ Kommunikation 

□ Vägfrågan 

□ Fiber 

 

 

 

9. Information för publicering (Hemsida/FB) 

  Tömning av sopor sker den 6/6 (röd dag).  

El bortkopplad till posthuset är bortkopplad återkommer under veckan. Protokoll 

 

 

10. Nästa styrelsemöte: 

  2/7 kl 19:00. 

 

11. Mötets avslutande 

  Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

 

…………………………………………….. 

 Markus Hagelvik, sekreterare 

 

…………………………………………….. 

 Bertil Gustafsson, justerare 

 

…………………………………………….. 

 Johan Isaksson,  ordförande 


