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

Protokoll vid KAS ordinarie styrelsemöte 160502  

1. Mötets öppnande  

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet  

Johan Isaksson valdes till ordförande samt Hans-Klaus Weiler till sekreterare.  

3. Val av justerare  
Peter Eklund valdes till justerare  

4. Godkännande av dagordning  

Deltagarna till mötet godkände dagordningen  

5. Genomgang av tidigare protokoll 

Tidigare protokoll godkändes utan synpunkter 

6. Uppföljningsärenden: 

 Parkering Framnäs  

KAS väntar på svaret från Grötö ö-råd att ta fram gemensam förslag hur man ska ta fram 

ärendet med Öckerö kommun. Johan ska ringa och prata ihop gemensam plan med Grötö ö-

råd. Målet är att få samma åsikt för diskussion med Öckerö kommun. Inga beslut är tagna.  

 Snöröjning  

KAS hat inte fått återkoppling från kommunen avseende medborgarförslaget.  

 Vägfrågan  

Ingen nytt, Johan ska försöker att få kontakt med nya samhällsbyggnadschef från Öckerö 

kommun (Urban Olsson). 

 Arrende 

Inget nytt. KAS avvaktar förslag på nytt datum. 

7. Ekonomisk rapport 

Inget nytt. 

8. Arbetsgrupper 

 Hamnen 

Inget nytt. Nästa arbetsdag planeras i hösten. El-uttag enligt EU standard (CEE vägguttag) 

ska monteras. 

 Kommunikation 
Inget nytt. 

 Internet 
Ingen ny status från Ö-Nät. Problemet hur fibernätet ska tas fram till Kalvsund är inte löst 



ännu. 

 Kommunal dialog Öckerö / info / Ö-råd 

Kommunens ö-råds möts hölls förra veckan. Protokoll är inte tillgänglig än. 

 Info-skylt Kalvsund: Ingår i delprojekt 'Tillgängligt Kalvsund – del 2' 
Återvinning: Inget nytt 

Badplats: Kommunen är ansvarig för bryggan. Pelle är kontaktperson. 

9. Övriga frågor 

 Valen reparation: Inget nytt 

 Tillgängligt Kalvsund del 2: Jan Maesel berättar om bidrag för projektet, 
förfrågningsunderlaget, uppgifter som behövs och förskrivna villkor och tidsfrister. 

 Ansvarsfördelning 2016: Johan Isaksson ska uppdatera tabell med ansvariga personer. 

10.  Information för publicering (Hemsida/FB) 

Ingen ny information 

11. Nästa styrelsemöte 

Tisdag, 7 Juni kl 19:00 

12. Mötets avslutande 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet 

 

 

 

.....................................................  

Hans-Klaus Weiler , sekreterare  

 

.....................................................  

Peter Eklund, justerare  

 

.....................................................  

Johan Isaksson, ordförande 


