
Protokoll fört vid KAS ordinarie styrelsemöte 201102

Närvarande: Johan Isaksson. Billy Johansson, Tomas Eriksson. Markus 1-lagelvik. Hans-Klaus
Weiler och Yvonne Pokropek

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordf. Johan Isaksson.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Johan Isaksson valdes till ordRrande för mötet och Yvonne Pokropek till sekreterare.

3. Valavjusterare
Billy Johansson valdes att justera protokollet.

4. Godkännande av dagordning:
Godkändes med följande tillägg:
under punkten Hamnen
— halkskydd på svarta bryggan

- skyltning räddningsbryggan
under övrigt
- Lucia

5. Genomgång av tidigare protokoll:
Protokollet från styrelsemöte 2020-10-05 gicks igenom och lades till handlingarna.

6. Uppföljningsärenden:
E Parkering

Markus ska kalla till möte denna vecka och inkludera Grötö Ö-råd. Punkter som
ska tas upp är:

- Parkeringsdäcket
- Trappa
- El-platser — om inte kommunen vill investera i laddningsstationer utan

menar att vi ska ta över ansvaret för parkeringspiatsen måste ett antal
saker rads ut såsom arrendekostnad, köpekontrakt eller ej. arrendetid,
vem som tar hand om väghållning. Mycket viktigt att ha med Grötö i
denna diskussion.

Snöröjning
Enligt Markus har Grötö ratt egen traktor till detta ändamål så troligt är att
samma kommer att ske här.

0 Vägfrågan
- Murarna är klara och räcke uppsatt i Kryssarebacken.
- Johan har medvetet valt att avvakta möte om detta då vi nu fokuserar

på parkeringsfrågorna.
- En mycket viktig fråga är dock vägunderhåliet, då vi på flera platser

hår sådana sättningar att “insj öar” bildas efter kraftigt regn — om detta
fryser på vintern är det stor risk för halkolyckor.



7. Ekonomisk rapport
Alla våra debiterade avgifter är inbetalda, inki. den avseende KIF/ kiosken. Inga för
fallna skulder finns. Således inga avvikelser.

8. Arbetsgrupper:
Hamnen

• Spoiplattan levereras troligen fredag denna vecka — avhängigt vädret.
• Just nu ett 20-tal i båtpiatskö. de flesta åretruntboende
• Det blir mycket halt på Svarta bryggan vid panget. Vi undersöker kostna

den för att inköpa ett likande halkskydd som monterats på del av bryggan
i Södra Hamnen — ansvarig Tomas.

L1 Kommunikation
• Upphandling av trafikenfrån 2023 — vi måste säkerställa att vi fr all

information och alla underlag så att vi inte ställs inför ett faktum som vi
inte kunnat påverka. Johan kontaktar Jan Utbult.

• Bussturer Björkö — Markus har utformat en skrivelse som på tisdagen
skickas till enheten för Samhällsbyggnad. till skolchefen och till politi
ker. Får vi ingen reaktion/fel reaktion vänder vi oss till media.

EJ Kommunal dialog/info/Ö-råd
• Nytt möte — digitalt — 10/11. Markus och eventuellt Yvonne deltar.

9. Övriga frågor:
a. Lucia — vi har beviljat medel för denna aktivitet, dock är det viktigt att den ge

nomförs “Corona-säkert”. Vi begär in riskanalys från arrangörerna.

10. Information för publicering (Hemsida/FB)
• Protokollet från förra mötet.

11. Nästa styrelsemöte:
måndagen den 7 december kl. 1900 i Bohlinsalen.

12. Mötets avslutande
Ordföranden Johan Isaksson avslutade mötet

Yvonne Pokropek, protokollförare

lare


