
Protokoll fört vid KAS ordinarie styrelsemöte 210607

Närvarande: Johan Isaksson, Billy Johansson, Markus Hagelvik, Bertil Gustafsson, Tomas Er
iksson, Ida Moe, Fredrik Helgesson och Yvonne Pokropek — utomhus på Såsen.

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. Valavjusterare
Fredrik Helgesson valdes att justera protokollet.

4. Godkännande av dagordning
Godkändes med följande tillägg under övriga frågor:
b) halkskydd på Svarta bryggan
c) höga farter 1 sundet
d) sophantering
e) midsommar

f) vimpel - hamnplan

5. Genomgång av tidigare protokoll:
Protokollet från styrelsemöte 2021-05-03 gicks igenom och lades till handlingarna.

6. Uppföljningsärenden:
EJ Parkering — skrivelse skickad till politiker. Kommunstyrelsens ordförande, Jan

Utbult, har besvarat den med följande:” inför budget 2022 finns också ett upp
drag angivit som handlar om just detta: - Möjligheter ska skapas på fler platser
att ladda elbilar.”
Beslutades, efter diskussion, att Johan svarar att vi gärna bidrar i en arbets
grupp som arbetar med att ta fram ett förslag inför budgetarbetet som t.ex.
skulle kunna bygga på en femårsplan, där man stegvis installerar ladd-platser
för att inom fem år ha 100 % täckning.

1 övrigt konstaterade mötet att kommunen åtgärdat problemen runt parke
ringsdäcket.

fl Snö- och markröjning
beslutades att ändra namnet på denna punkt fortsatt, enligt ovan.
då vägarna ännu inte sopats efter vintern kontaktar Bertil kommunen och ber
dem åtgärda tillsammans med att de utför kantklippning.

EJ Vägfrågan
- Johan tillskriver kommunen och påminner om de utlovade åtgärderna

avseende utmärkning av utryckningsväg vid hamnen, förbudsskylt för



tung trafik på Lotsvägen och åtgärdande av de värsta skadorna på
vägarna — bilder som Billy tagit skickas med skrivelsen.
Beslutades att lägga till begäran om att få den öppna platsen nedanför
backen till Kalvsunds by, asfalterad.

- Beslutades att avvakta med fråga om återställandet av område runt
Kanaldammen. Sker inga åtgärder under sommaren kommer frågan
att tas upp igen vid nästa möte.

7. Ekonomisk rapport
Inga avvikelser att rapportera.

8. Arbetsgrupper:
El Hamnen

• Ca 25 står i kö för båtplats.
• Markus föreslog att vi ska lägga ut en allmän info på hemsidan om ham

nen, då det i nuläget står väldigt lite om den verksamheten. l denna info
bör det t ex framgå ur många som står i kö, vad som hittills gjorts för att
utöka platserna, vilka regler som gäller för båtplats. Ida och Markus ut
formar ett förslag.

• Styrelsen uppmanar Hamngruppen, med anledning av den långa kön, att
ånyo försöka hitta lösningar som skulle kunna utöka antalet platser.

El Kommunikation
• Fredrik tog upp frågan om besöksbåtplatser på de olika öarna. 1 vissa ö

kommuner finns det sådana platser som är avsedda enkom för kommu
ninvånare. Beslöts att lyfta frågan vid nästa Ö-råd som är den 7/9.

El Ö-rådsmöte
> Ingen i styrelsen hade tyvärr möjlighet att närvara.

9. Övriga frågor:
a. Underhåll av strandstigar — beslutades att Johan, Billy och Fredrik bildar en ar

betsgrupp som organiserar arbetet en dag i slutet på juni (kanske tillsammans
med dagen för strandstädning).

b. Halkskydd Svarta bryggan
Jan Maesel har kontaktat Bohusläns museum som uttryckt att man stöder Jans
förslag att använda ett “mindre iögonfallande halkskydd”. Då gallret redan är
inköpt, och vi redan tidigare beslutat att det inte är aktuellt att lägga halkskydd
på några andra bryggor, beslutades att montera det redan inköpta. Dessutom
konstaterades att det alternativa förslaget med träremsor på sikt kan förstöra
bryggan, då det inte andas. Yvonne utformar ett skriftligt svar till Jan.

c. Höga farterisundet—många kör betydligt mer än fem knop i sundet, även
Kalvsundsbor. Ligger man i gästhamnen, i synnerhet på utsidan av piren, är



detta mycket besvärande. Vi informerar om vikten av att följa fartbegräns
ningen, både på FB och på hemsidan.

d. Sophantering — det är extra viktigt att informera gästhamnsbesökare vad som
gäller. Under helgen var lngo på besök och slängde ett antal säckar, med varie
rande innehåll, i containern för brännbart. Jan Maesel upptäckte detta och har
tiliskrivit dem.
Förstås gäller detta också oss boende, att vi inte kastar obrännbart i brännbart
osv.

e. Midsommarfirande — i och med Folkhälsomyndighetens rekommendationer
kan vi inte organisera firandet på ett smittsäkert sätt.

f. Vimpel till flaggstång på Hamnplan — de bör alltid hänga en vimpel på stången
om vi inte flaggar. Markus kollar om den gamla är hel, annars inköps en ny.

10. Information för publicering (Hemsida/FB)
• Protokoll från dagens möte.
• Fartbegränsning i sundet
• Sophantering
• Midsommarfirande

11. Nästa styrelsemöte:
måndagen den 30 augusti kl. 1900, på Såsen.

12. Mötets avslutande
Ordföranden Johan Isaksson avslutade mötet.

Yvonne Pokropek, protokollförare
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\Johan Isaksson, ordförande n, justerare


