
Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 141201 

Närvarande: Nichlas Strandberg, Peter Eklund, Marie Johansson, Gunnar Stensson, Thomas 
Eriksson, Markus Hagelvik 
Frånvarande: Martin Åberg, Johan Isaksson, Fredrik Eytzinger, Margaretha Märs, Hans 
Sternbeck 

1. Mötets öppnande 
Nichlas förklarar mötet öppnat 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Till ordförande av mötet valdes, Nichlas Strandberg, sekreterare Markus Hagelvik 

3. Val av justerare 
Marie Johansson valdes till justerare 

4. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes 

5. Genomgång av tidigare protokoll  
Ordförande läser igenom föregående protokoll och förs till handlingarna. 

  
6.  Uppföljningsärenden 

- Parkering Framnäs 
Ingen ny information, Nichlas stöter på kommunen om fortsatt dialog om ev. 
ny platser 

- Snöröjning 
Nichlas läser upp information från Öckerö Kommuns Gatuchef Ingalill Siljat, 
något avtal är ej klart. Marie kommer kontakta Öckerö kommuns Räddnings-
chef för att nå en lösning. Kalvsunds räddningstjänst är redo att ställa upp, in-
väntar ok från Öckerö Kommun. 

- Vägfrågan 
Samhällsbyggnadschefen Robert Svensson på Öckerö Kommun har nyligen 
gett KAS ett svar att de kommer att återkomma med vilka vägar som är kom-
munala. 

- Arrende 
 Inget nytt. Peter kommer att stöta på kommunen om besked.  
-   Nya Posthuset 

 Nichlas haft samtal med Öbo, Peter Albinsson dock inget nytt har 
framkommit. 

-  5 knops skylten 
  Inget nytt 



7. Ekonomisk rapport 
Peter informerar, allt ser bra ut. Ny jul belysning inköpt till Valen. 

8. Arbetsgrupper: 

- Hamnen 
Inget Nytt 

- Kommunikation  
Inget Nytt 

- Förbindelsen Framnäs – Kalvsund 
Inget Nytt 

- Internet 
 Ö-net har informerat om att kommunen inte godkänner att belägga fiber i befintliga 
VA-anslutningar till Kalvsund. Ö-net jobbar på ny lösning. 

- Aktiviteter 
  Glöggfest, är ev på gång, mer info kommer. 
- Kommunal dialog/info/Ö-råd 
   Protokoll Ö-rådsmötet, KAS närvarade ej. 
-   Sjöbodarna 
  Inget Nytt 
-   Lekplats 

 Spång bytt på lekstugan, ett önskemål kom upp om en låda att samla leksaker i. Inget   
beslut. 

-   Återvinningsstation 
 KAS tycker att containrarna ibland placeras långt ut från återvinningsstationen Marie  

    tar kontakt med ansvariga. 
-   Badplats  
    Inget Nytt 

9. Övriga frågor 
 - Samrådsmötet för byggnationen på Skol”tomten” 
 Anteckningar från mötet finns på  

http://www.ockero.se/4.14deabed149a72d951c787.html  
Åsikter skall in senaste den 31 december.  
KAS Har skickat in Yttrande om att parkeringen måste utökas i samband med flera bo-
städer byggs.  

 - Traktor försäljning 
  Annons ute, intresse finns, ej något klart 

10. Information till hemsidan 
 KAS protokoll, KIF protokoll 



11. Nästa styrelsemöte 
 2/2-15 kl. 19:00 

12. Mötets avslutande 

____________________________   ____________________________ 
  

Markus Hagelvik, protokollförare    Nichlas Strandberg, ordförande 

____________________________ 
Marie Johansson, justerare


