
 

 

Protokoll fört vid KAS ordinarie styrelsemöte 200831 

 
Närvarande: Johan Isaksson, Peter Eklund, Tomas Eriksson, Lars Ekh, Bertil Gustafsson och 

Yvonne Pokropek 

 

1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordf. Johan Isaksson. 

 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Johan Isaksson valdes till ordförande för mötet och Yvonne Pokropek till sekreterare. 

 

3. Val av justerare 

Tomas Eriksson valdes att justera protokollet. 

 

4. Godkännande av dagordning: 

Godkändes med tillägg under övriga frågor: 

b) bastu 

c) förberedande rör för fiberdragning 

 
5. Genomgång av tidigare protokoll:  

Protokollet från styrelsemöte 2020-06-08 gicks igenom och lades till handlingarna. 

  

6. Uppföljningsärenden: 

□ Parkering 

Vi avvaktar fortfarande ett mötesdatum, vid påstötning får vi bara svävande svar. 

Enligt uppgift är eluttagen inkopplade men inte påslagna.  

-  

□ Snöröjning 

Bertil meddelar att kommunen vill införskaffa ny bil, diskussion pågår. 

 

□ Vägfrågan 

- Asfaltering Hästebrunnsvägen – enligt plan ska detta ske 2021 

- Murar, inkl nyligen nedkörd, ska fixas under september, då kan det bli 

nödvändigt att vid vissa tider stänga av vägen för trafik. Dock kommer 

räddningstrafik att släppas fram. 

- Viktigt att vi får till ett möte med kommunen så snart som möjligt i 

höst, ett år sedan vi fick till förra mötet. Johan stöter på. 

 

7. Ekonomisk rapport 

Inga avvikelser att rapportera. 

 

8. Arbetsgrupper: 

□ Hamnen 

• Vi har fått tillstånd att bygga en spolplatta, enligt det regelverk som gäl-

ler. Detaljer jobbas just nu fram. Nästa möte i gruppen är på måndag 

(200907). 

• Det finns behov av att genomföra en del underhåll det är dock inte troligt 

att en ”hamndag” i vanlig bemärkelse kan genomföras. 

 



 

 

□ Kommunikation  

• Trafik på julafton – vi har inga synpunkter utan bifaller förslaget från 

kommunen, dock är det viktigt att man från deras sida tydligt kommuni-

cerar ändringen då turen vid 1400 normalt inte ingår i turlistan. 

 

• Bertil informerar att han ingår i en arbetsgrupp ledd av kommunen som 

ska utvärdera och planera för ett nytt färjeläge.  

 

□ Kommunal dialog/info/Ö-råd 
• Inget nytt att rapportera. 

 
9. Övriga frågor: 

a. Underhåll av plank vid återvinningsstationen – vid förra mötet besluta-

des att Bertil kontaktar kommunen och efterhör om vi kan få bi-

drag/hjälp att underhålla detta samt be dem sätta upp en skylt att det 

inte är tillåtet att lämna skräp utanför behållarna. En första kontakt har 

tagits och skylt har tillverkats. 

b. Bastugruppen - Lars framförde önskemål om att få bygga en bastu i 

södra hamnen, där KAS bedriver hamnverksamhet. Om KAS samt Ove 

Olsson och Reine Olsson godkänner finns det inget hinder byggnads-

lovsmässigt. Beslutades att Lars kommer till hamngruppens möte på 

måndag och redogör för planerna samt att man tillsammans tittar på ett 

bästa läge. Beslut fattas på nästa styrelsemöte i KAS.  

c. Billy har väckt frågan om de plaströr som ligger kvar efter fiberdrag-

ningen utgör ett problem exempelvis vid snöskottning – Bertil menar 

att det inte är ett problem eftersom rören inte innehåller någon fiber.   

 

10. Information för publicering (Hemsida/FB) 

• Eventuell avstängning av vägar i samband med att murar åtgärdas men att räddnings-

tjänsten släpps fram. 

• Inte tillåtet att lagra banankartonger i väntkuren. 

 

11. Nästa styrelsemöte: 

måndagen den 5 oktober kl 1900 i Bohlinsalen. 

  

12. Mötets avslutande 

Ordföranden Johan Isaksson avslutade mötet 

 

    

    ………………………………………… 

    Yvonne Pokropek, protokollförare 

 

Justeras: 

 

………………………………….  ……………………………………….. 

Johan Isaksson, ordförande   Tomas Eriksson, justerare 


