
Protokoll för KAS ordinarie styrelsemöte 211206

Närvarande: Johan Isaksson, Billy Johansson, Tomas Eriksson, Bertil Gustafsson, Fredrik
Helgesson.

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 Fredrik Helgesson till sekreterare.

3. Valavjusterare
Bertil Gustafsson valdes att justera protokollet.

4. Godkännande av dagordning
Godkändes.

5. Genomgång av tidigare protokoll
Godkändes.

6. Uppföljningsärenden
a. Parkering

Kommunen har efterfrågat kommentarer kring de policyförändringar som
skall ske på parkeringen vid Framnäs. Johan tillser att vi svarar kommunen om
parkeringsfrågan på ett bra sätt.

Kommunen har avsatt 100,000 SEK i budgeten för 2022 för att undersöka
möjligheten för laddstolpar i kommunen, där laddstolpar på Framnäs
Grönevik är prioriterade. Johan Isaksson skall fråga Kommunstyrelsens
ordförande Jan Utbutt om läget inför utredningen och efterfrågar en tydligare
specifikation om vad som ska utredas mer i detalj.

b. Snö- och markröjning
Först och främst vill KAS rikta en stor eloge till snöröja rna på Kalvsund som
gjort ett uppskattat jobb med att hantera snöfallet hittills i vinter. Mötet
diskuterade möjligheterna till att flisa, sanda eller salta delar av vägarna.
Bertil informerade att vi endast får salta, något som bara görs om det inte är
för kallt.

c. Vägfrågan
Positivt möte mellan Johan Isaksson, Yvonne Pokropek och deltagare från
kommuens förvaltningsenhet den 29/11-2021. Diskussionerna handlade om
ett antal punkter, så som: vägarna på kalvsund, mark och röjning samt
Gröneviks parkering.

Summerat från mötet



- KAS skall återkomma med underhålisbehov mer specificerat och påpeka
vilka vägar som behöver mest underhåll. Vi ska även bifoga information
om var tilläggsasfaltering kan vara lämpligt.

- Bertil Gustafson skall fortsatt har kontakt med underhållsenheten för att
säkerställa att Helikopterpiatta och annan vegetation på Kalvsund röjs av
vid behov för att förenkla framkomst samt se till så att handräcken inte
täcks.

- Vi belyste återigen värdet av att Gröneviks parkering på Björkö bör ses
över för att eventuellt kunna möjliggöra fler parkeringsplatser — KAS skall
skicka över förslag på åtgärder till trafik@ockero.se för vidare bearbetning

KAS aktiviteter
- Under punkt 6c beslutade vi även att Billy följer upp ärendet med

kommunen för att diskutera vidare hur man kan öka antalet
parkeringsplatser på Gröneviks parkering.

- En uppföljning på samtliga dessa ämnen har bestämts äga rum i mars
2022 då tillgänglig budget och annan planering har förberetts.

7. Ekonomisk rapport
Johan Isaksson informerar mötet att det ser bra ut. KAS har nyligen investerat 1
nyköpta batterier för den hjärtstartare som finns i Posthuset, vita skåpet.

8. Arbetsgrupper
a. Hamnen

Hamngruppen förbereder sig nu inför årsskiftet med potentiella byten av
båtplatser. Tomas informerade att det finns el i stolparna under vintern och
att ena toaletten i hamnen är öppen. Vi kan väl alla på ön hjälpas åt att hålla
denna dörr stängd.

Den norra hamnens flytbrygga skall eventuellt få en skyllt uppsatt som gör
reklam åt sjöräddriingen kontakt med dem skall tas inom kort för att
undersöka intresse.

b. Kommunikation
Västtrafik upphandlar just nu den vattenburna kollektivtrafiken i Öckerö
kommun, vilket självklart påverkar oss på Kalvsund. KAS har förstått att det
finns en oro kring hur upphandlingen hanteras av kommunen och att
hanteringen kan påverka kommunen och öarnas varumärke negativt om
ryktesspridning förekommer. Johan och Fredrik skall därför sätta ihop ett
“frågor och svar” om upphandlingen och frågor kring den vattenburna
kollektivtrafiken för publicering på hemsida. Den informationen kan sedan
ligga till grund för ytterligare diskussioner, framförallt tillsammans med Grötö.
Visar det sig att det finns ett behov kan KAS tänka sig stå värd för ett möte
med kommunen för att reda ut frågetecken.

c. Kommunal dialog/info/ö-råd



KAS deltog ej vid ö-samrådet den 23e november och har heller ej hunnit ta del
av de minnesanteckningar innan styrelsemötet.

d. Revidering Stadgar
Arbetet med revideringen av stadgarna pågår för att sammanställa ett första
utkast som styrelsen kan utgå ifrån.

9. Övriga frågor
a. Sophantering

Under en period är fordonsfärjan Polstjernan på varv finns det ingen
möjlighet att hämta avfall på Kaivsund. Informationen om detta nådde
Kaivsunds invånare väldigt sent. Det har dock placerats extra containrar för
brännbart avfall samt bruna käri för matavfall i hamnen. Bertil tar på sig att
publicera denna information på den fysiska anslagstavlan i hamnen.

10. Information för publicering (Hemsida/Facebook)
a. Upphandling av vattenburen kollektivtrafik
b. Protokollet
c. Sophantering

11. Nästa styrelsemöte
Måndag den 31januari kl 19:00 på Såsen.

12. Mötets avslutande
Ordföranden Johan Isaksson avslutade mötet.

Fredrik Helgesson, protokollforare
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