Protokoll fört vid KAS ordinarie styrelsemöte 210301
Närvarande: Johan Isaksson, Billy Johansson, Markus Hagelvik, Peter Eklund, Bertil
Gustafsson, Lars Ekh, Hans-Klaus Weiler 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
Bertil Gustafsson valdes att justera protokollet.
4. Godkännande av dagordning: Godkändes med följande tillägg:
under punkten Övriga frågor - g) påskefyr
5. Genomgång av tidigare protokoll:
Protokollet från styrelsemöte 2021-02-08 gicks igenom och lades till handlingarna med
följande kommentarer:
a. att kommunen besvarat vår skrivelse avseende återvinningsstationen.
Kommunen har ett permanent bygglov vilket meddelats de personer som
klagat. Nu är ärendet överklagat till Länsstyrelsen.
b. Att bussturen 13:09 från Björkö har återinsatts.
6. Uppföljningsärenden:
□ Parkering - rapport från möte 23/2 där bara tjänstemän, (bl a ny handläggare,
vid namn Eva Wennström) deltog. Johan och Markus tycker att dialogen var på
en hyfsad nivå:
- Parkeringsdäcket och trappa från däcket – kommunens svar är att de
behöver utreda vem som är ansvarig för vad innan något kan åtgärdas.
Vi menar att de som står på övre parkeringsdäck betalar avgiften till
kommunen varför de måste vara kommunens ansvar. Viktigt att
bevaka att detta utreds.
- Parkeringsavgifter – vår syn att avgifterna i sig är för höga samt att det
är oskäligt att straffa de som måste ha två bilar med en högre avgift
för parkering nummer två, är oskäligt. Vi fick inget gehör för detta i
mötet. Saken måste drivas gentemot politikerna.
- Gästparkeringar – här meddelar man att en översyn görs och att man
är medvetna om problemet.
- El-platser –tjänstemännens syn är att alla investeringar som en kommun
gör måste vara ”publika” och då man inte har möjlighet at installera laddplatser till alla kan man inte göra det för någon. Att elbilar är framtiden
verkar inte ha nått fram till kommunhuset – här verkar man ha
inställningen att frågan är en ”lyxfråga”. Slutsats – vi måste påverka

politikerna.
Mötet tackade Johan och Markus för deras insatser i frågan.
Sammanfattningsvis beslutades att Yvonne – med hjälp av Johan och
Markus författar en skrivelse till kommunstyrelsen. Den ska gå på remiss
till styrelsen innan den skickas.
□ Snöröjning
inget att rapportera.
□ Vägfrågan
- Johan kallar till möte snarast – där följande ska tas upp:
- ägarförhållandena – var står man avseende utredningen.
- vägunderhållet, tidigare har asfaltering under 2021 utlovats – detta
löfte måste hållas. Vägarna är i ännu sämre skick efter denna vinter.
Hans-Klaus tog upp frågan om belysningen på Hästebrunnsvägen som
efter varje kraftigare regn slutar att fungera. Denna fråga bör anmälas via
kommunens felanmälningslapp. Hans-Klaus har foton som skickas med.
7. Ekonomisk rapport
Bidraget från kommunen har ännu inte betalats ut, men i samråd med revisorerna har
nu ”böckerna stängts”.
8. Arbetsgrupper:
□ Hamnen
 Isen har inte skadat några bryggor såvitt det går att se.
□ Kommunikation
 Upphandling av trafiken från 2023 – rapport från mötet den 23/2:
 Västtrafik har i uppgift att spara 1,5 % och tittar då på alla
möjligheter att dra ner. Där resandet är litet tar man bort turer.
Långsiktighet är inte på agendan trots våra påpekanden om att
befolkningen ökar.
 Vi föreslog att man gör flera turer till anropsturer i stället för att
helt ta bort sista turen på söndagskvällen. Vi vet inte om vi fick
gehör för detta.
 Turlistan kommer att ändras redan inför 2022.
□ Ö-rådsmöte den 2 mars – Hans-Klaus och Yvonne deltar.
 Varje Ö-råd ska redovisa vad som är ”på gång” så vi kommer att
rapportera att vi jobbar med att få till ladd-platser på
parkeringen samt att vi är remissinstans avseende
upphandlingen av färjetrafiken.
 vi tar upp frågan om hur de övriga Ö-råden hanterar frågorna
som varje månad skickas ut från Bohusläns skärgårdsråd.
9. Övriga frågor:

a. Arbetsgrupp för revidering av stadgar – styrelsen menade att det finns
anledning att uppdatera och i vissa delar förtydliga stadgarna, det är många år
sedan sista revideringen gjordes. Beslutades att en arbetsgrupp med Yvonne
(sammankallande), Peter, Billy och Lars startar detta arbete efter årsmötet.
b. Bohusläns skärgårdsråd – detta råd skapades runt 2005 men har fört en
slumrande tillvaro fram tills att pandemin startade. Vi frågar övriga Ö-råd hur
de hanterar detta.
c. Rådgivning om bra mat för äldre – Markus lägger ut kommunens information
på hemsida respektive FB.
d. Motioner i anslutning till digitalt årsmöte – i det fall vi får in några motioner
får hanteringen av dessa diskuteras och beslutas om på nästa styrelsemöte.
e. Strandstigarna och Valestigen – Håkan Edman har varit en av initiativtagarna
till dessa men känner nu att det är dags att lämna över samordningen av
underhållet av dessa. Det behövs en insats vid nästa städdag. Vi går ut med en
vädjan om hjälp med denna samordning på hemsida/FB.
f. Bastu i Södra hamnen, elanslutning – Lars har skickat information till styrelsen
om hur man vill göra med elanslutning. Då frågan inte diskuterats med
Hamngruppen beslöts att så ska ske snarast och att Hamngruppen därefter ska
ta fram ett beslutsunderlag för styrelsen att ta ställning till. Styrelsen
gratulerade Bastugruppen för att de nu fått sitt efterlängtade bygglov.
g. Påskefyr – då pandemirestriktionerna är desamma beslöts att inte ha någon fyr
i år heller. Vi informerar om detta samt uppmanar de boende att hålla efter
sina häckar, träd och buskage om de står nära vägarna. Markus kollar med
kommunen när det kommer att göra sitt underhåll av växtlighet samt när
sopning av vägarna ska ske.
10. Information för publicering (Hemsida/FB)
 Protokollet från detta möte.
 Mejl från Camilla om färjetrafiken och munskydd.
 Rådgivning om bra mat
 Samordning – underhåll av strandstigarna
 Ingen påskefyr
 Klippning av häckar m m
11. Nästa styrelsemöte:
måndagen den 29 mars kl. 1900, digitalt.
12. Mötets avslutande
Ordföranden Johan Isaksson avslutade mötet.

…………………………………………
Yvonne Pokropek, protokollförare
Justeras:
………………………………….

………………………………………..

Johan Isaksson, ordförande

Markus Hagelvik, justerare

