
Protokoll från KAS styrelsemöte 2011-02-06 
 

Närv: Annika Andersson, Peter Eklund, Tomas Eriksson, Sture Randvik, 

Nichlas Strandberg, Mia Thylander (delvis), Ulf Thylander, Per Olowson 

 

1. Ordförande Annika förklarade mötet öppnat. 

 

2. Till justerare valdes Tomas Eriksson. 

 

3. Dagordningen godkändes. 

 

4. Styrelseprotokoll från mötet 2011-01-09 gicks igenom o godkändes 

 

5. Lån o inlämning av böcker. Elisabeth Wahlström har erbjudit sig att ta 

hand om utlåningen av böcker i Ö-nyttan. Anslag kommer att sättas upp. 

6. Uppföljningsärenden 

 Medborgarförslag internet. Skrivelse håller på att tas fram av Charlotte 

Andersson o Carina Körner. Nichlas inhämtar ytterligare information i 

ärendet. 

 5-knopsskyltar. Beslut har äntligen inkommit från Länsstyrelsen. Innebär 

att skyltningen om hastighetsgränsen i sundet blir tydligare. Kommunen 

ansvarar för uppsättning av nya skyltar samt underhåll. Sture kollar med 

kommunen att dom uppfattat sitt uppdrag. 

 Parkering Framnäs flislådor/handikapplatser/väntkur. Annika har till 

kommunen framfört vårt önskemål om att kommunen ställer två lådor 

med flis eller sand på Framnäs för att man själv ska kunna sanda på sin P-

plats vid behov. Kommunen låter meddela att det inte finns möjlighet att 

ställa några lådor på Framnäs men att vi är välkomna att hämta flis på 

Öckerö! Vad det gäller handikapplatser så anser kommunen att antalet (1 

st) är anpassat efter behov. Kommunen ska ta upp frågan om väntkur med 

Västtrafik. Mia T bevakar ärendet. 

 Påskefyr. Annika söker tillstånd för öns räkning. 

 

7. Rapporter från arbetsgrupper 
a. Hamnen. Inget att rapportera.  

b. Kommunikationer/fast förbindelse/räcken. Inget nytt att rapportera i 

ärendet fast förbindelse. Mia har varit i kontakt med kommunen vad det 

gäller behov av räcken branta backar. Kommunen anser inte det finns 

något behov. Vi fortsätter dock driva frågan (se under övriga frågor).  

c. Aktiviteter. Inget att rapportera. 

d. Kommunal dialog/info/ö-råd. Inget att rapportera. 

e. Sjöbodar. Inget att rapportera. 

f. Lekplats. Inget att rapportera. 



g. Återvinningsstation. Inget att rapportera. 

h. Internet. Pelle Märs ny medlem i arbetsgruppen. 

i. Ekonomisk avstämning. Peter E redovisade det ekonomiska läget och 

sammanfattningsvis kan man konstatera att ekonomin är under kontroll. 

j. Förvaltningsgrupp Carpe Mare / Seniorboende / Kalvsundsbarnen 

/Badplats. Inget att rapportera. 

 

8. Övriga frågor.  

 Årsmöte. Söndag 17/4 kl 16. Kallelse anslås senast 3/4. Motioner lämnas 

in senast 31/3. Annika sätter upp anslag. 

 Sophämtning Kryssarebacken. Nichlas S redogjorde för diskussioner med 

kommunen angående sophämtning fastigheter Kryssarebacken. 

Kommunen vill placera tunnorna nedanför backen för att slippa köra upp. 

 Inbjudan Bo Hultskär. Med tanke på det antal frågor som behöver 

diskuteras och redas ut med kommunen beslutades att bjuda in Bo 

Hultskär till nästkommande styrelsemöte. Följande frågor kommer at tas 

upp: 

Fast förbindelse: Hur är uppdraget formulerat, av vem och när ska svaret 

presenteras? Vilket underlag och vilken dokumentation finns? 

Ombyggnad/förlängning Burö-färjan. 

Vägarna Kalvsund: Vilka är kommunala och när ska bristerna åtgärdas? 

Belysningen. Vägräcken. Sophämtningen. 

Parkering Framnäs: Handikapplatser. Snöröjning och tillgång till flis. 

Vilka rutiner o policy gäller för tilldelningen av fasta parkeringsplatser? 

 

9. Information till hemsidan.  

 Information biblioteket 

 Arbetsgrupp internet, Pelle Märs ny medlem 

 Information årsmöte  

 

10. Nästa styrelsemöte 2011-03-06 kl 16.30 (OBS! Tiden) 

 

11. Mötet avslutande. 

 

 

 

Annika Andersson, ordf   Per Olowson, sekr  

…………………………  ………………………  

 

Tomas Eriksson, justerare  

……………………………… 


