Protokoll vid KAS ordinarie styrelsemöte 17 dec 2018
1. Mötet öppnades av ordföranden Johan Isaksson.
2. Till ordförande för mötet valdes Johan Isaksson, till mötessekreterare Lars Ekh.
3. Till justeringsman valdes Billy Johansson.
4. Föreslagen dagordning godkändes med en justering på övriga frågor.
5. Genomgång av föregående mötes protokoll gjordes. Protokollet är ännu ej formellt justerat men inga
invändningar framfördes.

6. Uppföljningsärenden:
Parkering: Kommunen har informerat att p-däck under våren kommer byggas vid Framnäs. Ingen
fast tidsplan finns ännu. Skrivelse ska skickas till kommunen där vi ifrågasätter nivån på debitering
för parkeringsplatserna samt hur strukturen med ökande pris för fler än en plats per hushåll.
Snöröjning: Diskussion om kvaliteten på snöröjningen och saltningen vid Framnäs. Inga åtgärder
beslutades.
Vägarna på Kalvsund: Viss förbättring av vägarnas ytskikt har gjorts, kommunen har lovat
ytterligare åtgärder 2019 efter att fiberkablarna grävts ned i marken.

7. Ekonomisk rapport där kassör Peter Eklund påpekar att ekonomin är i balans och under kontroll.
8. Arbetsgrupper, information:
Hamnen: Kranen är på renovering.
Kommunikation: Viss ytterligare justering av färjetider ska undersökas med syfte att det ska finnas
mer tid mellan Björköfärjans ankomst och Burös avgång.
Internet: Markarbeten vid för fiberdragning planerat att börja under januari 2019. Vissa störningar i
framkomlighet kommer att uppstå. KAS söker information för att informera de boende på ön,
hemsidan blir huvudsaklig informationskanal.
Kommunal info: Inga nyheter.
Badplatsen: Inga nyheter.

9. Övriga frågor:
Projekt Kalvsund: Billy Johansson informerade att västra stigen är färdig och framförde sitt tack till
alla som deltagit.
Stormvarningsstation: Detta är ett förslag till utökat arbete, att återuppbygga Kalvsunds
stormvarningsstation. Kontakt kommer tas med Bohusläns Museum för eventuellt samarbete. KAS
beslutade stå som ekonomisk garant för den kostnad som kan uppstå, enligt prognos mindre än tio
tusen kronor.
Informationstavla på Björkö: Förfrågan har kommit från Björkö om att sätta upp informationstavla
vid Grönviks färjeläger om ”aktuella händelser”. KAS ej intresserade då vi ej ser behov.

10. Information om publicering på Kalvsund.nu. Inga nya punkter, kontinuerlig uppdatering sker.
11. Nästa styrelsemöte hålls månd 28 jan 2019 kl 19.00 på Såsen.
12. Mötet avslutades.

_________________________
Johan Isaksson, Ordförande

_________________________
Lars Ekh, mötessekreterare

_______________________
Billy Johansson, justerare

