Närvarande: Johan Isaksson, Markus Hagelvik, Peter Eklund, Bertil Gustafsson, Lars Ekh,
Billy Johansson, Thomas Eriksson

Protokoll vid KAS ordinarie styrelsemöte 180205
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:
Thomas Eriksson valdes till justerare.
4. Godkännande av dagordning:
Dagordningen godkändes
5. Genomgång av tidigare protokoll:
Ordförande gick igenom föregående protokoll.
6. Uppföljningsärenden:
□ Parkering Framnäs
KAS kollar upp hur utdelningen blev och hur kö-lista.
KAS bokar möte under våren angående avgifter och summeringen av hur projektet gick till.
En skrivelse har inkommit till KAS angående orättvist tilldelning gällande bilar
som är registerade om lätt lastbil. KAS kommer kontrollera hur förfarandet har
gått till.
En önskan om El-bilspol har dykt upp. Om intresse finns önskar KAS att medborgare anmäler sitt intresse till KAS.
□ Snöröjning
Vägstandarden är mycket dålig på vissa ställen och trots påtryckningar och inget
hänt. KAS kontaktar samhällschefen för att se varför.
□ Vägfrågan
Inget nytt
7. Ekonomisk rapport:
Ekonomin är ok och är enligt plan.
Ett nytt förslag om förslag om prissättning gällande gästhamnsavgift för 2018.
Avgifter 2018, per dygn ink el.
Längd, meter / fot Pris kr
≤ 12/40
200
> 12/41
250
Förslaget godkändes av styrelsen.
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8. Arbetsgrupper:
□ Hamnen
Ett arbete med att märka alla båtkärror är slutfört, annars inget nytt.
□ Kommunikation
Ingen ny information gällande ny färja på Björköleden och ev. ny tidtabell.
KAS jagar ny information.
Linje 296 har fått mindre ändringar i tidtabellen på västtrafikshemsida.
Bland annat är det ändringar på beställningsturer på helger.
Brandvärnet har haft möte med ambulansbåten och nu skall brandvärnet bli utlarmade vid sjukvårdslarm för snabbare service.
□ Internet - Sjökabel
KAS har haft kontakt med Ö-nät, planen är att ett erbjudande skall komma ut under 2018. Ö-net jobbar med en planläggning ihop med en entrepranör.
□ Kommunal dialog/info/Ö-råd
• Ö-råd, Nästa Ö-råds möte 20/2 -2018
□ Badplats
Inget nytt
9. Övriga frågor:
□ Tillgänglighet Kalvsund - Status
i.

Ny trappa Valenstigen
• Trappan kommer att påbörjas när snickaren har avslutat jobbet i
Såsen.

ii.

Såsen Projektet
• Jan Mesel infomerar om projektet
• Projektet löper på bra och enligt plan. Första delbetalning
för utförd.
• Jan informerade om betalningsförfarandets och vid frågor
kan man kontakta Jan så att det blir rätt.
• Den 20 februari kommer Bohusläns Museum på besök
och ger inspiration och gör avstämningar på projektet.
KAS försöker medverka.
•
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□

Stämmoplanering:
Anslag om motioner anslås
Motioner inlämnas senast
Styrelsemöte KAS, Kl 16:00
Dagordning till årsstämma anslås
senast 14 dagar före
årstämmodatum, dvs
Årsstämma KAS
Nästkommande styrelsemöte

25/2
25/3
26/3

7/4
22/4
7/5

10. Information för publicering (Hemsida/FB)
Protokoll, Fastighetsägare måste beskära häckar o buskar,
Lägg ut information om kemskåpet.
11. Nästa styrelsemöte:
26/3 kl 19:00.
12. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
……………………………………………..
Markus Hagelvik, sekreterare
……………………………………………..
Thomas Eriksson, justerare
……………………………………………..
Johan Isaksson, ordförande
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