Närvarande: Johan Isaksson, Markus Hagelvik, Peter Eklund, Thomas Eriksson, Hans-Klaus
Weiler, Billy Johansson

Protokoll vid KAS ordinarie styrelsemöte 170612
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:
Hans-Klaus valdes till justerare.
4. Godkännande av dagordning:
Dagordningen godkändes
5. Genomgång av tidigare protokoll:
Ordförande gick igenom tidigare protokoll
6. Uppföljningsärenden:
□ Parkering Framnäs
Inget Nytt.
□ Snöröjning
Inget Nytt
□ Vägfrågan
KAS kollar status hos kommunen. Markus kollar gällande VA reparationer som
ej är slutförda på Kalvsunds gator.
7. Ekonomisk rapport:
Ekonomin är ok, samtliga avgifter gällande båtplatser är betalda.
8. Arbetsgrupper:
□ Hamnen
I södra hamnen har en kätting gått sönder till protonen. En extern firma kommer
att komma inom kort att utföra reparationen.
□ Kommunikation
En prototyp av El-färjan har besök Kalvsund på uppdrag av Öckerö kommun.
□ Internet
Tillståndet för att förlägga sjökabel har vunnit laga kraft. Ö-net tar in anbud gällande förläggning av sjökabel.
□ Kommunal dialog/info/Ö-råd
• Ö-råd, Inget nytt, T-O är avtackad, KAS kunde ej närvara.
□ Badplats
Vintersteg/brygga är på plats.
Inväntar de kommunala badbryggorna. KIF har genomfört en strandstädning
med god uppslutning.
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9. Övriga frågor:
□ Tillgänglighet Kalvsund - Status
i.

Valen reparation – uppföljning
Förberedelse för reparationen har påbörjats, virke och färgbehandling har
påbörjats i verkstad. Runt vecka 33 kommer arbetet på plats att påbörjas.

ii.

Ny trappa Valenstigen
Inväntar att alla formella kanaler skall vara klara gällande ekonomin.
KAS kollar med samtliga instanser så att det är klart att börja inhandla
material.
Valenstigen Väst håller på att markeras ut och kontroll på var lämpliga
ställen att göra förläggningen.

□

Midsommar
Småbarnsföräldrar anordnar midsommar, samt köper in material inför KAS räkning.

□

KD kommer besöka Kalvsund 14/6
KD undrar vad KAS har för punkter man önskar att kommunen jobbar med.
Följande punkter vill KAS belysa:
o Parkering
o Snöröjning
o Kommunikation
o Vägfrågan
o Internet
o Jobba för levande skärgård (ö), ej bara på Öckerö eller Hönö.

10. Information för publicering (Hemsida/FB)
Protokoll, Kallelse för stämman med dagordning, midsommar
11. Nästa styrelsemöte:
Nästa styrelsemöte blir måndag 3/7, kl. 19:00.
I augusti har vi semester. 4/9 kl 19:00 är mötet i september.
12. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
……………………………………………..
Markus Hagelvik, sekreterare
……………………………………………..
Hans-Klaus, justerare
……………………………………………..
Johan Isaksson, ordförande
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