Protokoll fört vid KAS ordinarie styrelsemöte 220331
Närvarande: Johan Isaksson, Billy Johansson, Peter Eklund, Tomas Eriksson, Bertil
Gustafsson, Ida Moe och Yvonne Pokropek.
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:
d. vattenförsörjning
5. Genomgång av tidigare protokoll:
Godkändes.
6. Uppföljningsärenden:
□ Parkering - utdrag ur anteckningar från möte med kommunen:
Grönevik p-plats
Det finns möjlighet att nyttja den stora ytan söder om Skarviksvägen bättre och kan
göras inom ganska snar framtid. Att flytta in och utfarten enligt förslag är inte
aktuellt då det kommer i konflikt med oskyddade trafikanter och fordonstrafiken från
färjan. Kommunen kikar på annan lösning för befintlig parkering och återkommer i
ärendet.
Framnäs p-plats
P-rutor och körriktningspilar kommer att målas upp i år. Detta kommer att utföras av
NCC kommunens beläggningsentreprenör.
Besöksplatserna på plan 2 (garaget) är inte utmärkta då det är svårt att sätta upp
vägmärken på anläggningen. Förslag från kommunens sida är att reglera plats nr
178–181 som besöksplatser och flytta upp 4 sommarboende till plan 2.

□ Snö- och markröjning – utdrag ur anteckningar från möte med kommunen
Kommunen kommer inom kort att påminna fastighetsägare om att hålla efter
sin växtlighet via sina kanaler. Om någon fastighetsägare inte anammar detta
kommer driften att lägga påminnsels lapp om detta i deras brevlådor.
Fastighetsägaren har då någon vecka i högsäsong på sig att åtgärda
vegetationen. Efter en påminnelse och ingen åtgärd lämnas ärendet över till
Bygg- och miljöenheten för ett åläggande.

Avseende helikopterplattan och annan vegetation har Driften kontakt med
Bertil om åtgärder av vegetation både vad gäller helikopterplattan som annan
vegetation som sticker ut över vägräcken m.m.
Helikopterplattan klipps normalt 2 ggr/säsong.
□ Vägfrågan
En okulärbesiktning av vägarna kommer att göras för att se om det uppstått fler
skador efter den hårda vintern och listan från Johan över brister i vägnätet
kommer att inkluderas. Kommunens slutliga beläggningsproram för året ska
vara klart inom en månad. Kommunen har fått extra medel för
beläggningsåtgärder och ska nu se över hur stor del som kan läggas på Kalvsund
för året. Återkoppling i ärendet sker den 25 april.
Lotsvägen södra körbanan är för smal för tung trafik. Alternativ reglering är att
begränsa fordonstrafik till personbil och enbart transport till fastigheterna
utmed vägen.
Mitt emot fastighet nr 45 på Gamla vägen finns en trekantsyta som idag består
av naturmark. Platsen skulle vara lämplig för mötesplats och uppställningsplats
för tung trafik som stannar på Kalvsund över natten. Kommunen kontrollerar
om det är möjligt att hårdgöra yta så att det inte strider mot plan.
Det är Öckerö nät som är ansvariga för problem som kan uppstå efter
fiberkabeldragningen.
7. Ekonomisk rapport
Revisorerna har lämnat en ”ren” revisionsrapport.
Inga avvikelser att rapportera.
8. Arbetsgrupper:
□ Hamnen
 Bryggan ytterst mot öster i Södra Hamnen kommer att renoveras i maj.
 Inför 2023 års budget kommer höjning av priset för extratjänster
föreslås årsstämman.
□

Kommunikation
 Yvonne har fått svar från Trafikverket att de i nuläget inte har för avsikt
att ändra turlistan men att de regelbundet ser över den. Camilla ska ha
möte 10 maj med Trafikverket och har lovat att lyfta frågan då.
 Öckerö kommun har lämnat in anbud på färjetrafiken då det nu har
blivit en gemensam upphandling.

□ Kommunal dialog/info/Ö-råd
 Ö-råd den 29 mars, kl 1715 – deltagande:
Ingen hade möjlighet att delta.

□ Revidering stadgar
9. Övriga frågor:
a. Kontaktperson för kommunen avseende felanmälan – Bertil tar på sig detta.
b. El till Valen – beslutades att KAS tar över avtalet.
c. Årsstämma
 Valberedningens förslag diskuterades och mötet beslutade att Johan
kontaktar Marie (sammankallande i Valberedningen) för att få vissa
klarlägganden.
 Genomförande – då Johan har förhinder kommer Billy att leda mötet.
Stadgarna görs tillgängliga i förtid via hemsida och FB tillsammans med
agendan (Markus)samt trycks upp till mötet (Yvonne).
Yvonne köer fikabröd och någon annan ordnar kaffe.
d. Vattenförsörjning – det finns en brunn på skoltomten. Pumpar och generatorer
finns i brandboa. Bertil kollar vidare vem som har ansvar för att
vattenförsörjning på ön vid kris.
10. Information för publicering (Hemsida/FB)
 Protokoll från dagens möte.
 Agenda och stadgeförslag.
11. Nästa styrelsemöte: tisdag den 3 maj kl 19:00, i Såsen.
12. Mötets avslutande: Ordföranden Johan Isaksson avslutade mötet.

…………………………………………
Yvonne Pokropek, protokollförare
Justeras:
………………………………….
Johan Isaksson, ordförande

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

