Knippla Ö-råd
Protokoll från möte 2019-10-27

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

Tomas Hafstrand.

2. Föregående protokoll

Inga synpunkter

3. Ö-rådsmöte med kommunen
Kommunen har kallat till ett
nytt gemensamt ö-rådsmöte den 12 november på Nimbus.
Avsikten är att i en workshop diskutera ö-rådens framtid och
arbetsordning. Tomas och Lasse kommer att delta.
4. Nordöleden
Ö-råden på Knippla - Hyppeln – Rörö
befarar att kommunen kommer att upphöra med finansieringen av
vissa turer i nuvarande tidtabell. Ö-råden har avtalat med Jan
Utbult om ett eget möte med honom i anslutning till ö-rådsmötet
12 nov. Avsikten är att påtala nödvändigheten av att kommunen
påverkar Trafikverket att upprätthålla en fungerande färjetrafik.
Tomas gör en skrivelse inför mötet.
5. Badplatsen och ankis
Ingela har i intresseföreningens regi
utverkat EU bidrag om cirka 150000 kr för åtgärder med att
bland annat återställa en ny fast badbrygga på badplatsen. Tomas
kontaktar utföraren i samråd med Caroline för detaljutformning
och tidsplan för färdigställande före 1 april.
Tomas tar fram förslag på infoskyltar för ankis med text om örådets insatser för badplatsen. Grus till stigen mot ankis kommer
levereras till våren.

6. Idélista
Ö-rådet efterlyser förslag till goda idéer för
ytterligare bidragsansökningar
7. Hemsidan
Den nya hemsidan är nu i drift. Tomas
och Caroline kontrollerar funktionen mot olika webbläsare.
Ö-rådets e-postadress är numera:
knippla.orad@gmail.com.
8. Inkomna skrivelser
Fråga från Ralf M om ö-rådet kan
skriva på ett avtal med kommunen om ansvar för en flaggstång
på utsiktsplatsen Wide ringen. Beslöts att bifalla önskemålet.
9. Gatubelysning
Ö-rådet vill ha in önskemål om fler
ljuspunkter för vidare diskussion med kommunen om
kompletteringar. Kontakta Tomas om du har synpunkter på
belysningen på Knippla .
10.
Övrigt
Hembygdsföreningen vill ha hjälp med
genomgång av gamla dokument om samhällsstiftelsen i
föreningsgården för ev framtida arkivering. Tomas kontaktar
Tord K.
Willy kollar med kommunen ev planer för
Föreningsgårdens framtid
11.
Nästa möte
Föreningsgården

Tomas Hafstrand
Ordförande

söndag 17 nov kl 10.00 i

Lars Hammarson
Sekreterare

