Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2011-03-06
Deltagare: Annika Andersson (ordf), Peter Eklund, Nichlas Strandberg, Mia
Thylander, Ulf Thylander, Bertil Gustavsson, Lena Borglund, Thomas Eriksson,
Magnus Gustavsson, Martin Åberg, Sture Randvik, Karin André (sekr).
Gäst: Bo Hultskär, Samhällsbyggnadschef.
1. Mötets öppnande.
Annika förklarade mötet öppnat.
2. Val av sekreterare samt justerande
Karin André valdes att protokollföra och Martin Åberg valdes att justera dagens
protokoll.
3. Godkännande av dagordningen
Den utsända dagordningen godkändes med följande justering; Borttag av punkterna
6 och 7.
4. Frågor till Bo Hultskär
Bo inbjuden för att besvara våra frågor rörande Samhällsbyggnads-förvaltningens
område;
a) Fast förbindelse; Uppdrag finns från Samhällsbyggnadsnämnden att förbättra
trafiken mellan Björkö Skarvik och huvudöarna. Detta har föranlett utredning om
hur man samtidigt skall lösa kommunikationen för Kalvsund och Grötö. Ett antal
alternativ finns, bl a pågår utredning av fast förbindelse Kalvsund-Framnäs. Beslut
skall så småningom tas i kommunfullmäktige och invånarna kommer att inolveras i
processen. Eventuell justering av turlista kommer inte förrän beslut är taget och
absolut tidigast vid nästa ändringstillfälle för tidtabellerna i slutet av 2011. Man
har äskat pengar i Budget 2012 för en mer "teknisk" utredning av förutsättningar
för olika alternativ.
b). Kalvsunds vägar; Enligt Stig Odlöw är endast Södra Uddens väg en kommunal
väg. Nichlas Strandberg hävdar dock att alla andra instanser(t ex Länsstyrelsen)
anger att samtliga vägar på Kalvsund är kommunala. Detta måste utredas; vem som
ansvarar för vägarna. Bo Hultskär tar med sig frågan tillbaka till kommunen och
återkommer.
c). Belysning av vägarna; Belysningens prestanda försämrades avsevärt vid byte till
låg-energi lampor. Kraftigare belysning behövs på vissa ställen. Mia skickar om det
mail som tidigare skickats och som bl a anger vilka platser som borde åtgärdas med
starkare belysning. Bo lovade ta tag i detta ärende.
Vägräcken; Två ställen behöver sättas upp räcken på ("Berits backe" och
"Elisabeths backe"). Dessutom behöver räcket i "Affärsbacken" flyttas för att
kunna nyttjas bättre. Bo tog på sig att även se över detta behov.

Sophämtning; Nyligen avtalad lösning för Kryssarebacken fungerar bra. Sopbilen
kommer dock inte upp på andra ställen både p g a väglag och p g a storleken på
sopfordonet. Mötet framförde önskemål om att få en lösning anpassad för våra
behov så att alla kan få sina sopor tömda.
Parkering Framnäs; Mötet ifrågasatte att turlistan för tilldelning följs. Enligt Bo
skall självklart turlistan följas och det är anmälningsdatum som anger
turlisteordningen. Bo berättade att kommunen ser över behovet av
parkeringsplatser. Olika tankar finns för att fördela platserna mer rättvist. En
sådan tanke är att varje hushåll får erbjudande om en parkeringsplats och
därefter erbjuds resterande platser till en högre kostnad. Ett annat alternativ är
en boendeparkering. Mötet framförde också önskemål om flis på Framnäs
parkering för att kunna spridas vid halt väglag. Bo tar med sig frågan och
återkommer.
d) Räddningstjänsten; Räddningstjänsten anser inte att försäkringen gäller när
vårt räddningsfordon används för färdtjänster. Bo äger inte frågan men vet att
den är nyligen aktualiserad i kommunen av andra skäl.
5. Genomgång av styrelseprotokoll 2011-02-06
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
8. Rapporter från arbetsgrupper
a. Hamnen; Förslag till båtplatsavgifter skall göras inför årsmötet.
Presenteras vid nästa KAS-möte.
b. Kommunikationer; Bussen på Björkö har inte alltid kunnat gå ner till Framnäs
färjeläge under vintern, men nu har man överenskommit med skolan om att
skolbarnen från Kalvsund skall kunna få hjälp av skolan med transporterna till
och från färjeläget vid behov.
Mötet menade att det bör undersökas om det finns underlag för den
föreslagna färjelinjen Skarvik – Öckerö (ref tidigare diskussion under punkt
4).
c. Aktiviteter; Dispens för påskefyren är inlämnad.
d. Kommunal dialog/info/ö-råd ;
- Ulf berättade om senaste mötet i ö-rådet. Protokoll kommer att anslås på
anslagstavlan.
- Kommunen eftersöker kontaktperson på Kalvsund för "Hemmafixare", även
presumtiva hemmafixare önskas. Annika tog uppdraget att fråga någon om
att vara kontaktperson.
- Inget beslut om seniorboende finns för Kalvsund.
- Vindkraftsplanerna utanför Rörö har inte drivits igenom ännu.
- Trygghetsdiskussion kommer föras i Öckerö kommun. Möte på Björkö 29
mars, Hönö 30 april, Öckerö 16 mars. Mötesdeltagarna uppmanas fundera på
synpunkter på trygghetsfrågan för att diskuteras på nästa KAS möte.
- Dokumentet "Samråd om program för centrala Öckerö" utskickat till KAS

som remissinstans. Utställning finns på Öckerö bibliotek, kommunhuset och
på www.ockero.se , och inlägg måste göras senast 1 maj. Ledamöterna
uppdras att studera detta material inför nästa KAS möte, för att se om KAS
behöver agera.
e. Sjöbodar; Förförågan har nu gått ut till grannarna angående
byggnadslovsansökan.
f. Lekplats; Inget nytt att rapportera.
g. Återvinningsstation; Bertil har återuppväckt frågan angående grindar vid
återvinningen samt frågan om byggnadslovet för stationen vid ett möte med
kommunen kring sophantering.
h. Internet; Nya uppgifter har tillkommit kring ev möjlighet till finansiering av
förbättrad bredbandsanslutning. Nichlas skall undersöka.
i. Ekonomisk avstämning; 2010 års material lämnat till revisorerna. Kassören
redogjorde för preliminärt resultat.
j. Förvaltningsgrupp Carpe Mare/Seniorboende/Kalvsundsbarnen/Badplats;
Inget nytt att rapportera.
9. Övriga frågor
Tvättmaskinen i hamntoaletten. Förslag inkommit om att maskinen skall stå kvar
men att man sätter en mynt-automat på den. Förslaget avslogs och mötet beslutade
att sälja tvättmaskinen. Martin Åberg uppdrogs att sätta upp anslag om försäljning
på anslagstavlan.
Alfaltering. Förra året försvann pengarna för vägunderhåll till snöröjningen. Nu
säger kommunen att man avvaktar att tjälen går ur marken innan bedömning av
underhållsbehov och ev åtgärder görs. KAS bevakar frågan i samband med att vi
driver frågan mot kommunen om ägandeskap av vägarna.
10. Information till hemsidan
Ingen information.
11. Nästa styrelsemöte 2011-04-03 kl. 1700
12. Mötets avslutande
Annika avslutade dagens möte.

