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

Protokoll vid KAS ordinarie styrelsemöte 180910
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.
5. Genomgång av tidigare protokoll:
Ordförande gick igenom föregående protokoll.
6. Uppföljningsärenden:
□ Parkering Framnäs
Ett uppföljningsmöte med Öckerö kommun kommer att ske den 24/9.
KAS kommer att ta upp följande punkter:
Avgifter, Utbyggnad, El-stolpar, Gästparkering,märkas upp, kö-läget,
utbyggnad, skrotbilar
□ Snöröjning
Räddningstjänsten kommer ej att sköta snöröjning om vägarna inte åtgärdas.
□ Vägfrågan
KAS har hittat dokumentet (NR. 5/1961 23/9-61, 638) som påvisar att kommunen övertar väghållningen på Kalvsund.
Dokumentet har skickats till Öckerö Kommun.
KAS ligger på kommunen för svar i frågan.
7. Ekonomisk rapport:
Inga avvikelser.

Arbetsgrupper:
□ Hamnen
Arbetsdagar är planerade 6/10, 13/10.
Kranen skall monteras ner för renovering under hösten.
Hamngruppen undersöker möjligheten att införskaffa båtplatser, ev utbyggnad i
södra hamnen.
Vågskyddet har förstärkts med en extra kätting för att förhindra att vågskyddet
rör sig vid kraftig sjö.
Hamngruppen kollar om riktlinjer om att abonnera gästplatser.
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□ Kommunikation
KAS kollar över möjligheten att justera färjetiderna gällande Burö-färjan.
□ Internet - Sjökabel
Fiber är beslutat och kommunen går in med pengar. Projektering är igång.
Preliminär tidsplan är att inkoppling kommer att ske runt mars 2019.
□ Kommunal dialog/info/Ö-råd
KD har visat intresse att besöka KAS under våren 2019.
□ Badplats
Öckerö kommun har tagit bort bryggorna inför vintern. Vinterbad finns.

8. Övriga frågor:
□ Tillgänglighet Kalvsund - Status
i.

Västra Valestigen
• 2 arbetsdagar har genomförts.
• En ny sträckning har hittats för att minimera arbeten.
• Ev kommer det att bli virke över.
• Runt 2-3 arbetsdagar kommer att behövas.

9. Information för publicering (Hemsida/FB)
Protokoll, Fiber, Träd o grenar måste tas bort för att kunna fortsätta ha transporter på ön.

10. Nästa styrelsemöte:
1/10 kl 19:00.
11. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

……………………………………………..
Markus Hagelvik, sekreterare
……………………………………………..
Billy Johansson, justerare
……………………………………………..
Johan Isaksson, ordförande
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