Protokoll fört vid KAS ordinarie styrelsemöte 210111
Närvarande: Johan Isaksson, Billy Johansson, Markus Hagelvik, Peter Eklund och Yvonne
Pokropek – alla deltog via länk.
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
Peter Eklund valdes att justera protokollet.
4. Godkännande av dagordning: Godkändes med följande tillägg:
under punkten Kommunikation
- bussturer Björkö
under punkten övriga frågor:
– halkskydd på svarta bryggan
- sopstation vid Hamnplan
- kablar för fiber
- skyltning räddningsbryggan
5. Genomgång av tidigare protokoll:
Protokollet från styrelsemöte 2020-11-02 gicks igenom och lades till handlingarna.
(Styrelsemötet i december ställdes in.)
6. Uppföljningsärenden:
□ Parkering
Markus har ännu inte haft möjlighet att kalla till möte då fokus sista veckorna
legat på att få en förändring till stånd avseende busstrafiken på Björkö. Dock ska
kallelse skickas under denna vecka och i den inkluderas 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 parkeringsplatsen måste ett antal
saker redas ut såsom arrendekostnad, köpekontrakt eller ej, arrendetid,
vem som tar hand om väghållning. Mycket viktigt att ha med Grötö i
denna diskussion.
□ Snöröjning
Bertil (ej fysiskt närvarande) rapporterar att frågan ännu inte är helt löst
avseende vem som skall vara huvudman och var de som snöröjer skall vara
anställda men vi försöker halkbekämpa ändå med den nya traktorn från 70-talet.
Yvonne påpekar att en bit av asfalten på Lotsvägen körts upp, troligen vid
skottning.
□ Vägfrågan

-

-

Johan kallar till möte i februari, Yvonne deltar också. Nedanstående
punkter måste utredas/klarläggas:
Bertil har kontaktats av Grötö Ö-råd som fått information om att
utredningen avseende ägarförhållandena har lagts ned sedan länge, så
detta måste vi få klarhet i.
En annan viktig fråga är förstås vägunderhållet, då vi på flera platser
har sådana sättningar att ”insjöar” bildas efter kraftigt regn, vid frost
uppstår stora risker för halkolyckor. Det är dessutom mycket svårt att
ploga p g a ojämnheterna. Tidigare har vi fått besked att vägunderhåll
skulle ske under innevarande år, det verkar inte lika klart längre.

7. Ekonomisk rapport
Peter rapporterar att det återstår några räkningar samt bidrag från kommunen innan
räkenskapsåret kan stängas. Inga avvikelser finns att rapportera.
8. Arbetsgrupper:
□ Hamnen
 Spolplattan har levererats och installerats, inkl. trekammarbrunnen.
Fungerar bra. Återstår att snygga till området runt om.
De som använder spolplattan debiteras en avgift.
□ Kommunikation
 Upphandling av trafiken från 2023 – vi har fått kontakt med
projektledaren, enligt denne ska det inte bli några försämringar men det
ska finnas utrymme för förändringsmöjligheter. Yvonne går igenom
förstudien och gör en skrivelse med våra synpunkter.
 Bussturer Björkö – Markus rapporterar från de olika kontakter vi haft,
inkl. ett videomöte med Jan Utbult, där också Johan och Yvonne deltog.
Det känns som vi nått ”vägs ende” i denna fråga. Kommunen har valt att
ta bort sitt bidrag till Västtrafik för de turer som är lågfrekventa och
anledningen är dålig ekonomi. Jan Utbult har dock lovat att undersöka
kostnaden dels för att starta en halvtimme tidigare på EM, dels för en
laddplats på Björkö.
Kommunen har infört nya regler för skolskjuts från den 9 december
2020, vilket kan innebära att de som har behov kan få detta framöver.
□ Kommunal dialog/info/Ö-råd
 Mötet den 10/11 handlade i första hand om busstrafiken, både Västtrafik
och entreprenören som kör linjen deltog. Mötet gav inget positivt resultat
för vår del. Markus deltog.
9. Övriga frågor:
a. Svarta bryggan – beslutades att uppdra åt Tomas att beställa halkskydd för
montering längs bryggan. Ska finansieras medelst redan erhållet ”sjöbodsbidrag”
samt årets ö-rådsbidrag.
b. Sopstation – kommunen har fått en skrivelse från en innevånare om att man
önskar att sopstationen tas bort från ön. Vi menar att detta vore mycket olyckligt,
de flesta ö-bor är mycket nöjda och sannolikheten att vi fortsatt skulle vara lika
duktiga på att återvinna om vi måste åka till en annan ö är minimal. Johan
författar en skrivelse till kommunen.

c. Kablar för fiberdragning – kommunen har lovat att kontakta entreprenören.
Kablarna ska inte ligga i dagen så detta ska åtgärdas.
d. Skyltning räddningsbryggan – beslutades att uppdra åt Bertil att ta det kontakter
som krävs för att få denna skylt till stånd.
10. Information för publicering (Hemsida/FB)
 Protokollet från detta möte.
 Rekommendationer avseende munskydd i rusningstrafik = 0700 - 0900 på morgonen
och 1600 -1800 på EM.
11. Nästa styrelsemöte:
måndagen den 8 februari kl. 1900, troligen digitalt.
12. Mötets avslutande
Ordföranden Johan Isaksson avslutade mötet.
…………………………………………
Yvonne Pokropek, protokollförare
Justeras:
………………………………….
Johan Isaksson, ordförande

………………………………………..
Peter Eklund, justerare

