Knippla Ö-råd
Protokoll från möte 2020-03-01

Närvarande
Från styrelsen:
Tomas Hafstrand, Lasse Hammarson, Charlotte Karlsson, Anna
Carin Johansson, Ingela Malm Colliander, Caroline Claesson,
Willy Andersson, Ylva Nilsson
1. Ordförande för mötet

Tomas Hafstrand.

2. Föregående protokoll

Inga synpunkter

3. Ö-rådsmöte med kommunen
Tomas och Lasse har deltagit i
ö-rådsmöte på kommunen den 18 februari. Mötet visade bristande
samsyn mellan kommunens politiker och de närvarande ö-rådens
representanter om det fortsatta arbetssättet. Vi avvaktar eventuella
reaktioner på mötet tills vi fått se mötesprotokollet.
4. Nordöleden
Vid ett möte mellan färjerederiet och
representanter för Knippla/Hyppeln/Rörö ö-råd på Burö den 27
februari framkom att man vill ändra turlistan till glesare turer av
olika ekonomiska, miljömässiga och organisatoriska skäl. Tomas
skickar en gemensam skrivelse för ö-råden till Trafikverket och
kommunen för att påtala de skadliga konsekvenserna av den tänkta
neddragningen.
Ombyggnaden av färjeläget på Knippla
planeras nu starta till hösten i år och pågå till våren 2021.
5. Badplatsen och ankis
Planerad byggstart 1 april av den fasta
bryggan på den kommunala badplatsen. Ylva och Ann-Carin
bevakar. EU-bidraget har ännu inte kommit, Ingela kollar upp.
Tomas tar fram anslag för övergivna båtar och vagnar vid
ankis med text om uppmaning att rensa upp i entrén till
badplatsen. Willy undersöker om det går att identifiera vem som
äger vad.
Vidare skall vi undersöka möjligheten att sätta en

ny badstege på Källö-sidan vid landfästet för spången.
6. Inkomna skrivelser
En fråga har inkommit om kommunens
aktiviteter den gångna veckan på varvsområdet med
provtagningar. Sannolikt kompletterande undersökningar med
anledning av detaljplanearbetet. Hamnföreningen vill ha örådets stöd för att påskynda en utbyggnad av hamnen i
Linneviga. Tomas och Lasse träffar Niklas Thoresson.
7. Övrigt
Willy har haft ett möte med ÖFAB angående
Föreningsgårdens framtid. ÖFAB vill att vi undersöker
möjligheten om Intresseföreningen och alla övriga föreningar på
Källö-Knippla tillsammans kan finna en lösning för att behålla
fastigheten.
Willy undersöker i samarbete med
hembygdsföreningen de dokument som finns sparade om
samhällsstiftelsen i föreningsgården.
8. Årsmötet fastställdes till den 19 april kl 11.00 i Föreningsgården.
Tomas kontaktar Yvonne i valberedningen.
9. Nästa möte
Föreningsgården

Tomas Hafstrand
Ordförande

söndag 5 april 2020 kl 10.00 i

Lars Hammarson
Sekreterare

