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Närvarande: Johan Isaksson, Markus Hagelvik, Thomas Eriksson, Peter Eklund, 

 Marie Johansson 

 

Protokoll vid KAS ordinarie styrelsemöte 161002 

 
1. Mötets öppnande 

Mötet öppnas 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet: 

Johan Isaksson valdes till ordförande, Markus Hagelvik valdes till sekreterare 

3. Val av justerare: 

Marie valdes till justerare. 

4. Godkännande av dagordning: 

Dagordningen godkändes 

5. Genomgång av tidigare protokoll:  

  Ordförande gick igenom tidigare protokoll 

6. Uppföljningsärenden: 

□ Parkering Framnäs 

Möte med kommun har ägt rum. En ny policy har presenterats. Parkeringspoli-

cyn diskuterades och ett flertal möten kommer att hållas. Inga nya regelverk är 

beslutade. 

□ Snöröjning 

Inget Nytt. 

□ Vägfrågan 

Marie kontaktar kommunen för att undersöka vilka vägar som är kommunala el-

ler ej. Enligt ö-rådet har kommunen gjort en utredning tillsamman med lantmäte-

riet. 

□ Arrende 

KAS inväntar fortfarande på nytt avtal och Peter stöter på kommunen igen. 

 

7. Ekonomisk rapport: 

Ekonomin är bra och under kontroll.  

8. Arbetsgrupper: 

□ Hamnen 

Första arbetsdagen är utförd och en till arbetsdag planeras.  

□ Kommunikation  

Inget nytt. 

□ Internet 

P.ga sjukdom har inget möte skett med Öckerö kommun. Nytt möte skall plane-

ras.  

□ Kommunal dialog/info/Ö-råd 

KAS har varit på ö-rådet. Minnes anteckningar finns här:  
http://www.ockero.se/down-

load/18.455e5b7156e0c0a8569ba33/1474028658331/Minnesanteck-

ningar+%C3%B6r%C3%A5dsm%C3%B6te+160913.pdf 

 PUT (Permanent uppehållstillstånd) frågan, Ö-nyttan är ej längre aktuell 

för PUT boende. Befintlig lägenhet i skolan ses över som PUT boende av 

kommunen. 

 

http://www.ockero.se/download/18.455e5b7156e0c0a8569ba33/1474028658331/Minnesanteckningar+%C3%B6r%C3%A5dsm%C3%B6te+160913.pdf
http://www.ockero.se/download/18.455e5b7156e0c0a8569ba33/1474028658331/Minnesanteckningar+%C3%B6r%C3%A5dsm%C3%B6te+160913.pdf
http://www.ockero.se/download/18.455e5b7156e0c0a8569ba33/1474028658331/Minnesanteckningar+%C3%B6r%C3%A5dsm%C3%B6te+160913.pdf
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□ Återvinningsstation 

Inget nytt. 

□ Busshållplats Björkö 

Det hålls en dialog avseende om säkra busshållplatser på Björkö.  

KAS och kommunen delar inte synen på vilken hållplatser som är säkra och 

vilka som skall prioteras. 

□ Badplats 

En vinterbadstege skall inhandlas och monteras vid fotbollsplan. Marie och Tho-

mas undersöker hur det kan utföras.  

 

9. Övriga frågor: 

□ Tillgänglighet Kalvsund 

i. Valen reparation – uppföljning 

 LAG tar beslut 3/10. Projektägare för valenstigen är ej tillsatt. KAS job-

bar på att finna en projektägare. 

□ Framnäs, privat brygga 

KAS har kontaktat nuvarande ägare av pontonbrygga. Hyresavtal är ej aktuellt i 

nuläget. Om någon har behov att låna bryggan är man välkommen att kontakt 

ägaren av bryggan för ett utlåtande. 

 

□ Grushögar, hamnplan 

Ägare till grushög är inte identifierad och KAS anser att allmänheten kan ut-

nyttja gruset som de önskar. 

□ Arrende, Lillemor 

KAS anser att Lillemors planerande öppning för fönster ej strider mot gällande 

avtal paragraf 2 i befintlig arrendeavtal. 

 

□ Valen, Julbelysning 

KAS har beslutat att ge Hå-GE El uppdraget att installera julbelysningen på va-

len 

 

10. Information för publicering (Hemsida/FB) 

  Arbetsdagar Hamn. Protokoll 

 

11. Nästa styrelsemöte: 

  Nästa styrelsemöte blir söndagen 6/11, kl. 18:00 (OBS! ny dag) 

 

12. Mötets avslutande 

  Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

…………………………………………….. 

 Markus Hagelvik, sekreterare 
 

…………………………………………….. 

 Marie Johansson, justerare 
 

…………………………………………….. 

 Johan Isaksson,  ordförande 

 


