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

 Billy Johansson 

 

Protokoll vid KAS ordinarie styrelsemöte 161106 

 
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: 

 Billy Johansson valdes till justerare. 

4. Godkännande av dagordning: 

Dagordningen godkändes av deltagarna 

5. Genomgång av tidigare protokoll:  

  Ordförande gick igenom tidigare protokoll 

6. Uppföljningsärenden: 

□ Parkering Framnäs 

Kommunen kommer att hyra ut ”västerhavs” parkering under denna vinter till 

årentruntboende och fram till 2017-04-30. Kommunen har även anlitat en kon-

sult för se över parkeringmöjligheter på Grönevik och Framnäs. Kommunen har 

även gjort en säker övergång till framnäs parkeringen och har tyvärr fått tagit 

bort en p-plats. 

□ Snöröjning 

Inget Nytt. 

□ Vägfrågan 

Mer information från kommunen ang vilka vägar som är kommunala har kommit 

till kas. Utredning av detta material gås igenom vid nästa möte. 

□ Arrende 

Efter påstötning skall Öckerö kommun återkomma under vecka 45 med ett nytt 

reviderat avtal. 

 

7. Ekonomisk rapport: 

Ekonomin är bra och vi håller vår budgetplan. 

8. Arbetsgrupper: 

□ Hamnen 

Årets arbetsdagar är avklarade, vissa småarbeten återstår.  

□ Kommunikation  

Bohuslänsskärgårdsråd önskar få information hur busskommunikationen fun-

gera. KAS frågar kalvsundsbor via facebook m.m. MH fixar. 

□ Internet 

Kommunen kommer att skicka in ansöka gällande sjökabel för internetanslutning 
till miljödomstol under vecka 45. Handlingstid för beslutet är 6-12 månader. 

Anslutningspunkt på Kalvsund är under dialog. KAS jobbar på att påskynda pro-

cessen. 

□ Kommunal dialog/info/Ö-råd 

  

 Ö-råd, Nästa ö-råd 15/11 

 PUT, Ingen nytt. 
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 Busshållplats Björkö, Diskussion pågår. 
 

 

□ Återvinningsstation 

Inget nytt. 

□ Badplats 

KAS väljer att en extern firma skal göra detta uppdrag. Uppdraget gäller montera 

en badstege för vinterbad på Körrgårn. 

 

9. Övriga frågor: 

□ Projekt Kalvsund 

    

i. Valen reparation – uppföljning 

Kommunen driver detta projekt. 

ii. Ny trappa Valenstigen 

Billy Johansson blir kontaktperson för KAS räkning gällande valensti-

garna i projektet. 

iii. Informationsskylt (om Kalvsund) 

Ingår i projektet 

 

□ Begäran om nya sjöbodar i södra hamnen. 

KAS har inte för avsikt att arrendera marken det gäller och har där med ingen 

synpunkt på ärendet. 

 

□ Grushögar, hamnplan 

KAS uppmanar alla fasthetsägare att inte hamnplan används som förvaringsplats 

av diverse material mer än högst temporärt. detta med anledning av de senaste 

svårigheterna med att identifiera och få bort kvarvarande grushögar. 

 

10. Information för publicering (Hemsida/FB) 

   Protokoll, Grushögar 

 

11. Nästa styrelsemöte: 

  Nästa styrelsemöte blir måndag 19/12, kl. 19:00  

 

12. Mötets avslutande 

  Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

…………………………………………….. 

 Markus Hagelvik, sekreterare 
 

…………………………………………….. 

 Billy Johansson, justerare 
 

…………………………………………….. 

 Johan Isaksson,  ordförande 

 


