
 

 

Dagordning vid KAS ordinarie styrelsemöte 181001 

 
1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordf Johan Isaksson 

 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Johan Isaksson tar både ordförande rollen för mötet och skriver protokoll 

 

3. Val av justerare 

Lars Ekh justerar dagens protokoll 

 

4. Godkännande av dagordning:  

Dagordningen godkändes  

 

5. Genomgång av tidigare protokoll:  

Genomgånget och fördes till handlingarna under mötet 

  

6. Uppföljningsärenden: 

□ Parkering  

i. Uppföljningsmöte möte med kommunen genomfört. Tre saker togs upp 

på mötet 1) Status efter platsomfördelningen 2) Taxehöjningen 3) Utök-

ning av antal platser  

Diskuterades om vi ska driva taxehöjningens omfattning mot politikerna i 

kommunen. Beslutades att fortsätta trycka på via de politiska partierna 

för att försöka få till stånd en diskussion om skäligheten i arvodesnivån 

och driva mot sänkning av andraplatsens nivå. 

□ Snöröjning  

Inget nytt – Bertil avvaktar reaktion på att vi inte kör snöröjning innan vägarna 

är åtgärdade. 

□ Vägfrågan  
KAS har begärt ut dokumentation enligt diarienummer. Fortfarande inget ut-
lämnat. Personal på semester åter 8/10-2018.  
 

 

7. Ekonomisk rapport:  

inget hänt sedan sist – allt under kontroll 

 

8. Arbetsgrupper: 

□ Hamnen : 1a arbetsdagen på lördag 6e Oktober. Renovering av kranen påbörjas 

1 november. Preliminärt åter början av 2019.  

 

□ Kommunikation  

Inget nytt att rapportera. Fortsatt påtryckning avseende möjligheten att justera 

tiderna för Burö så att mer marginal finns åt båda håll.  

 

□ Internet – Fiber 

Laga kraft, Trenchning med tidplan som nästa steg 

 



 

 

□ Kommunal dialog/info/Ö-råd 

Öråds noteringar : anmärkningsvärt är att tilläggsplatserna sades upp i Öckerö 

hamn utan att ha en bra anledning och beslut bakom. KAS har påtalat att det be-

höver finnas för att ö-kommunen skall fortsätta att fungera. Med de samhälls-

funktioner som finns där Vi fortsätter att driva frågan från KAS håll mot politi-

kerna i gemensam kraft med Grötö ö-råd. 

 

□ Badplats  

Stängd 

 

9. Övriga frågor: 

• Tillgänglighet Kalvsund - status 

i. projekt Valestigen  

ii. Fortsatt under byggnation  

 

 

10. Information för publicering (Hemsida/FB) 

Inget aktuellt 

 

11. Nästa styrelsemöte: 

 5e November 

 

12. Mötets avslutande 

Avslutat av ordförande Johan Isaksson 

 

Väl mött nästa gång! 


