Närvarande: Johan Isaksson, Markus Hagelvik, Peter Eklund, Lars Ekh, Bertil Gustafsson,
Pelle Karlsson

Protokoll vid KAS ordinarie styrelsemöte 181105
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:
Peter Eklund valdes till justerare.
4. Godkännande av dagordning:
Dagordningen godkändes.
5. Genomgång av tidigare protokoll:
Ordförande gick igenom föregående protokoll.
6. Uppföljningsärenden:
□ Parkering Framnäs
Inget Nytt.
□ Snöröjning
KAS ligger på kommunen att göra asfaltering på de mest akuta områdena så att
räddningstjänsten kan sköta snöröjningen.
□ Vägfrågan
KAS skickar dokumentation som har hittats i Öckerö Kommuns arkiv till ansvariga på Öckerö kommun.
7. Ekonomisk rapport:
Inga avvikelser.
Arbetsgrupper:
□ Hamnen
Arbetsdag har utförts, bra uppslutning. Kranen kommer att demonteras i närtid
för renovering.
□ Kommunikation
KAS kollar över möjligheten att justera färjetiderna gällande Burö-färjan.
KAS sponsrar med gåva till avgående besättningsman på Burö-färjan.
□ Internet - Sjökabel
ÖckeröNät håller på med planering av fibernätet. Trensning kommer att användas. Boulplan kommer att användas som uppläggningsplan.
□ Kommunal dialog/info/Ö-råd
Ö-råd 13/11, KAS önskar att göra en skrivelse om att få tillbaka gästplatser på
Öckerö. En blomma kommer att ges till avgående Kommunalråd.
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□ Badplats
Stängd för säsongen.
8. Övriga frågor:
□ Tillgänglighet Kalvsund - Status
i.

Västra Vale stigen
• Arbete pågår, spången har påbörjats.
• Mer jobb kommer att ske fortlöpande för att slutföra projektet.

□ Hembyggdsbok
Det finns ett önskemål om att trycka upp hembygdsboken i nytryck. Det finns
bidrag att söka om man går igenom förening. KAS ställer sig positiv till att vara
bidragstagare dock står KAS inte för några andra förpliktelser.
□ Krabbebrygga
Den gamla s.k. Krabbebrygga har nått slutet av sin livslängd och en det finns ev
möjlighet att vi skall kunna få en flytbrygga istället av Öckerö Kommun.
Dock står Öckerö Kommun för inte för upptag eller iläggning.
Förslaget är att den läggs i södra hamnen och lyfts med kranen och läggs öster
om kranen vintertid. KAS ställer sig principiellt positiva till det dock skall det
tas upp i hamngruppen där förslaget skall förankras och beslutas.

9. Information för publicering (Hemsida/FB)
Protokoll.

10. Nästa styrelsemöte:
17/12 kl 19:00.
11. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

……………………………………………..
Markus Hagelvik, sekreterare
……………………………………………..
Peter Eklund, justerare
……………………………………………..
Johan Isaksson, ordförande
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