Protokoll från KAS styrelsemöte 2021-10-04

1. Mötets öppnande, närvarande Johan 1, Billy J, Fredrik H, Markus H, Thomas E, Bertil
G,ochian M.
2. Ordförande och sekreterare för mötet Johan 1 och Bertil G.
3. Justerare för mötet BillyJ.
4. Dagordningen för mötet godkändes efter tillägg från Jan M allmänt frågor om Svarta
bryggan.
5. Genomgång av tidigare protokoll 202 1-08-30 godkändes efter att mötet och ian M
vill lägga till om frågan med gallret på Svartabryggan. ian M önskade en bättre dialog
från hamngruppen och KAS i frågor som kan drabba närliggande och dialog med den
som är ägare till bryggan som i detta fallet är Öckerö kommun, Jan M lämnade mötet
30/8 efter att fått svar på dom frågor han och flera andra på ön ställt i skrivelsen till
KAS.
6. Uppföljningsärenden:
Parkeringsmöte 2021-09-06 med Ö-kommun närvarande Markus Hagelvik, mötet
bestämde att protokollet från Ö-kommun Eva Wennström skall läggas till protokollet.
Snöröjning: Bertil Gustafsson har inte hört något nytt om kommande vinters
snöröjning som troligen kommer fungera som föregående vinter, med frivilliga
snöröjarna Magnus Sandahl, Markus Hagelvik, Thomas Crona och kontaktperson
Bertil Gustafsson.
Ansvarig kommuntjänstekvinna gatuchef Annie Bedö.

Vägfrågan: Johan 1 ska fråga Ö-kommun om asfaltering på vändplatsen nedanför
skolbacken.
Sprängstenen som fylldes ut vid kanaldammen skall ansvarig fastighetsägare snygga
till. Vad mötet uppfattade med asfalt och matjord, gräs i slänten ned mot dammen.

7. Ekonomi som vanligt allt OK.

8.Arbetsgrupper:
Hamnen: Gallret svartabryggan är monterat och ytterligare 2 arbetsdagar skall
genomföras i höst.

Kommunikation: Färjetrafiken linje 296 ny upphandling om vilket rederi som skall
driva persontrafiken mellan Öckerö-Kalvsund-Framnäs-Grötö.

Många resande är oroliga när det inte finns någon däcksman tillgänglig på fördäck
som har koll på att färjan Burö och Polstjärnan ligger rätt, så gående och bilar utan risk kan
komma ombord och iland. Bertil G pratar med Camilla Rydenskog om frågan.

Kommunal dialog Ö-rådsmöte 2021-09-07 närvarande Fredrik Helgesson, väg 155 Kalvsund
nämns inte i broutrednings frågan, inte heller något färje alternativ ex Öckerö

—

Stenpiren.

Kalvsundsbor dela med er vad ni tycker om våra förbindelser och brofrågan!

9.
a.
b.
c.

Övriga frågor:
Halkskydd svartabryggan gallerdurken provas i 2 år, Jan M m.fl testar andra alternativ.
Papperskorg (hundlatrin ) vid lekplatsen kommer ej att flyttas till nedanför Kaivsunds by.
Hundägare skall slänga hundbajspåsen i eget grönt sopkärl.
Badstege bindes blev dyrare än planerat, KAS bidrar med 6000 kr.

10. Hemsidan KAS uppmanar alla att använda Ö-kommuns felrapporterings app.

11. Nästa styrelsemöte 2021-11-08.
12. Mötets avslutande.
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Protokollförare Bertil Gustafsson.
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