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1. Ordförande för mötet    Tomas Hafstrand.   

  
2. Föregående protokoll Inga synpunkter   

  
3. Badet  

Badbryggan är nu i det närmaste återställd, komplettering skall ske 
med ytterligare en bänk, mindre komplettering av bryggytan samt, 
om pengarna räcker till, en spång mot norra delen av badplatsen. 
 

4. Möte med politiker i kommunen samt Hyppeln-Knippla-Rörö Ö-
råd 
Mötet handlade om Nordöleden, uppgifterna i kommunens 
budgetförslag om bibliotekens nedläggning i nuvarande form samt 
transport av hemtjänst/hemsjukvårdspersonal i kommunens egen 
regi. Kommunen lovade att agera sammankallande för möte mellan 
Trafikverket-Färjerederiet-Kommunen-Ö-råden. Detta för att råda 
bot på bl.a nuvarande situation med, vad vi anser, försämringar i 
turtäthet.  
    

5. Branden.   
I rapporterna kan man läsa att räddningstjänsten fick väcka upp 
färjepersonalen på Burö för att komma på färjan. I mötet ovan med 
politikerna ställdes frågan hur detta kunde komma sig, hur 
kommunikation skall fungera, vilka avtal o regler som finns. Man 
skulle återkomma.  
 
 
        



6. Inkomna skrivelser.  
Vi har fått en förfrågan att ompröva beslutet angående 
medlemskap i Ö-rådet för de som inte uppfyller villkoren i 
stadgarna. 
Efter förnyad diskussion ändrar vi inte det tidigare beslutet. 
Det finns inte något hinder, för de som inte uppfyller stadgarnas 
krav, att inkomma med synpunkter, förslag, ideér och vad det 
kan vara som gagnar Knippla invånares bästa, gemensamma 
intressen och angelägenheter. 
Synpunkter genom knippla.orad@gmail.com, en skrivelse eller 
direkt med någon i styrelsen. 

     
7. Övrigt. 

• Barngungan i Parken är undermålig och har orsakat skada, 
Tomas tar bort barngungan. 

• Skyltningen på badet vad gäller hundar behöver 
kompletteras i den Norra änden, Tomas kollar med 
kommunen om skyltar. 

• Vi har fått önskemål om målning av lekhusen på prärien, 
Caroline kollar med kommunen.  

• Ylva har mailat kommunen om utökad tömning av 
papperskorgarna på sommarhalvåret. 

• Det har ju tillkommit ytterligare Knipple-bor på senare tid, 
glädjande ! Ylva pratar med Marianne (COOP) om vi 
gemensamt på ett bra sätt kan informera om COOP och det 
viktiga i att COOP finns kvar, att det finns ett Ö-råd etc. 

• Vi diskuterade även om att införa ett eller flera öppna möten 
per år. 

• Parkslide i parken. Ö-rådet anmälde till kommunen i somras 
som svarade att man idag varken har resurser eller rutiner 
för hantering av parkslide, då den ej tas upp av EU´s 
direktiv om invasiva arter. Man får enbart bekämpa 
parkslide på egen fastighet och detta bör ske med speciella 
tekniker. 

• Bibliotekets framtid.  Omformning – omlokalisering – 
nedläggning i nuvarande form eller vad?  



Ö-rådet bevakar fortsatt detta med målet att biblioteket 
skall vara kvar i nuvarande form. 

 
8. Nästa möte och Årsmöte. 

Årsmöte blir 2020-10-04 kl.10.00 i föreningsgården. 
Nästa möte blir 2020-10-26 kl.18.30 i föreningsgården. 

 
 
     Tomas Hafstrand   

Ordförande     


