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Närvarande: Johan Isaksson, Markus Hagelvik, Billy Johansson, Thomas Eriksson, Hans-

Klaus Weiler, Marie Johansson 

 

Protokoll vid KAS ordinarie styrelsemöte 160606 

 
1. Mötets öppnande 

Mötet öppnas 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet: 

Ordförande valdes till Johan Isaksson, sekreterare Markus Hagelvik 

3. Val av justerare: 

Marie Johansson valdes som justerare 

4. Godkännande av dagordning: 

Dagordning godkänndes 

5. Genomgång av tidigare protokoll:  

Ordförande gick igenom tidigare protokoll och vissa justeringar av protokollet 

skall göras till nästa möte. 

  

6. Uppföljningsärenden: 

- Parkering Framnäs 

Öckerö kommun, Grötö, Björkö o Kalvsund har ägt rum. Kommunen skall 

lägga ett förslag med ny en parkeringspolicy gällande kösystem och parkerings 

rätt. 

  

- Snöröjning 

 Inget nytt, Johan kollar hur det går med medborgarförslaget. 

- Vägfrågan 

 Förnyad kontakt med ny person hos kommunen tas efter sommaren. 

- Arrende 

  Inget Nytt, väntar påskrift av slutgiltigt avtal. 

 

7. Ekonomisk rapport: 

  Ingen info  

 

8. Arbetsgrupper:  

- Hamnen 

Nya eluttag är placerade i södra hamnen, uttagen är blått 3-poligt CEE uttag 

  

- Kommunikation 

            Inget Nytt 

- Internet 

            Inget Nytt,  

- Kommunal dialog/info/Ö-råd 

   Inget Nytt 

- Tillgänglighet Kalvsund  

Valen:  

Kommunen har skickat in en ny och mer korrekt offert till Länsstyrelsen 

gällande Valen reparationen. 
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Väg från S-uddens väg till hav: 

KAS önskar att öppna upp den befintliga vägen mellan tomt 1:94 och tomt 

1:90 för att möjliggöra åtkomst till havet 

- Återvinningsstation 

KAS undersöker om man kan få en större container för brännbart under 

sommaren alternativ ta bort järn under sommaren för att få plats med två 

brännbart. 

- Badplats  

  En ny stege till badplats önskas, KAS kan vara med på delfinansiering.  

Marie kollar. 

 

9. Övriga frågor: 

  - Skräp vid hästebrunnsvägen 15, vändplats 

 KAS tar uppfrågan med fastighetsägaren om bortforsling av material. 

 - Framnäs, privat brygga 

KAS kollar över om man skapa en gemensam brygga på Framnäs för att 

Kalvsunds befolkning skall kunna använda för tillfällig båtparkering när ej  

   

10. Information för publicering (Hemsida/FB) 

 Inget nytt 

 

 

11. Nästa styrelsemöte: 

   8/8 – kl. 19:00 

12. Mötets avslutande 

   Ordförande avslutar mötet och tackar för deltagarna för visat intresse. 

 

 

…………………………………………….. 

 Markus Hagelvik, sekreterare 
 

…………………………………………….. 

 Marie Johansson, justerare 
 

…………………………………………….. 

 Johan Isaksson,  ordförande 


