
Protokoll fört vid KAS ordinarie styrelsemöte 201005

Närvarande: Johan Isaksson, Billy Johansson, Tomas Eriksson, Markus Hagelvik, 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 avjusterare
Bertil Gustafsson valdes att justera protokollet.

4. Godkannande av dagordning:
Godkändes

5. Genomgång av tidigare protokoll:
Protokollet från styrelsemöte 2020-08-3 1 gicks igenom och lades till handlingarna.

6. Uppföljningsärenden:
D Parkering

Strömmen till elskåpen ska nu vara inkopplade.
Både Markus och Johan har under hand haft kontakter med kommunen. Det
finns inget intresse från kommunens sida att investera i laddningsstolpar för elbi
lar, de har allehanda ursäkter för detta. De har också ånyo nämnt att vi kanske
skulle ta över parkeringen. Viktigt att få till ett möte.

Snöröjning
Bertil har inte hört något mera om ny bil/plog.

E Vägfrågan
- Murarna håller just nu på att återställas.
- Johan har haft ett långt samtal med Johannes Wallgren, ny samhälls

byggnadschef. Han är inte insatt i våra ärenden men kan tänka sig att
komma till ett möte för en förutsättningslös diskussion. Viktigt att vi
förbereder ett sådant möte med att sätta ihop en översiktlig bild på hur
länge ärendet pågått och vad som skett över tid.

- Sammanfattningsvis kan styrelsen konstatera att vi behöver planera för
och förbereda oss för två eller tre möten:

1. Möte om parkeringen på Framnäs
2. Möte om var vi står avseende vägfrågan och vad som är kommu

nens nästa steg.
3. Förutsättningslöst möte med Johannes Wallgren.

7. Ekonomisk rapport
Ingen rapport denna gång.



8. Arbetsgrupper:
E Hamnen

• Spolpiattan är beställd.
• En “hamndag” är genomförd med stor uppslutning, en till för är planerad.

E Kommunikation
• Det blir ingen ändrad turlista på julafton då Västtrafik sade nej.
• Upphandling av trafiken från 2023 pågår och Bertil är med i detta.

E Kommunal dialog/info/Ö-råd
• På kommunfullmäktige har frågan om Ö-rådens roll varit uppe. Vissa po

litiker vill inte att 0-råden ska vara remissinstans i frågor som berör en
specifik ö. Ordf. i Ockerös 0-råd har gjort en gemensam skrivelse där vi
motsätter oss detta som vi menar är en av de viktigaste uppgifterna. Det
har resulterat i att representanter för 0-råden ska träffa kommunstyrel
sens ordfo••rande för en diskussion. Yvonne deltar från KAS.

9. Övriga frågor:
a. Bastugruppen - Lars framförde gruppens begäran om ett godkännande

att få bygga en bastu i södra hamnen, där KAS bedriver hamnverksam
het. Placeringen blir på kommunens mark. Om KAS samt Ove Olsson
och Reine Olsson godkänner finns det inget hinder att få byggnadslov.
Lars har träffat hamngruppen och presenterat idén och hamngruppen
har i en skrivelse sammanfattat sina synpunkter som bl a handlar om att
placeringen inte får inkräkta på området där spolplattan ska placeras el
ler på planket mot söder. Styrelsen är positivt inställda till placeringen
och har inget att invända så länge de sju punkter hamngruppen fram
fört, kommer att beaktas.

10. Information för publicering (HemsidafFB)
Kommunen bygger just flLt en bussfil vid färjeläget Grönevik.

11. Nästa styrelsemöte:
måndagen den 2 november kl 1900 i Bohlinsalen.

12. Mötets avslutande
Ordföranden Johan Isaksson avslutade mötet

Yvonne Pokropek, protokollförare
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Joh ns,ksson, ordförande Bertil Gustafsson, justerare


