Protokoll styrelsemöte digitalt den 29 december kl. 18.30
Närvarande:
Tomas Hafstrand, Ann-Louise Nilsson, Caroline Claesson, Charlotte Karlsson, Anna Carin
Johansson, Ylva Nilsson, Marie Carlsson, Ingela Malm Colliander

1. Föregående protokoll
Protokollet godkändes

2. Vaccinering
Örådet har blivit tillfrågade om att vara behjälpliga när vaccinationen tar fart. Vi har
föreslagit KIK lokalen som vaccinationscentral, ev. även vara behjälpliga med annat om så
önskas. Ylva är kontaktperson från oss.

3. Varvsområdet/detaljplaneprocess
Samrådet har inte kommit igång, vad som kommit fram är att samrådet är framflyttat till
februari.

4. Namninsamlingen 3 öars överlevnad
Trafikverket verkar ointresserade av vår namninsamling.
Öckerö Kommun och Färjerederiet ska ha möte i början av året. Vi vill vara med i den
grupp som planerar tidtabellerna. Ny ansvarig person i gruppen från Kommunen. Som det
diskuteras idag är att turlistan som fanns 2016 ska gälla.
Bra om vi får hjälp med en journalist för att formuleringarna i texterna lättare ska köpas av
media när vi vill få ut vårt budskap.
Skype mötet i november med kommunen var bra, vi får förbereda frågor innan vi deltar
nästa gång.

5. Info externa möten
Inga utöver ovanstående

6. Kommande möten
Inga inplanerade

7. Inkomna skrivelser
Belysning Tranbärsvägen påtalad, 1 lampa klar men inte övriga 2. Bra om alla boende
skriver in och felanmäller på Kommunens hemsida. Örådet gör det också men ju fler som
skriver desto bättre.

8. Övrigt
Ekonomi/Badet
Alla pengar har kommit från Jordbruksverket för byggnationen av bryggan mm.
Det överskott som finns på Örådets bankkonto står kvar till nästa år för nya investeringar.
Skylt
Förslag på text till välkommen skylt bifogas protokoll
Gunga
Ny barngunga kommer att sättas upp i Parkbacken, Ylva ansvarig
Ev. kommer volleyboll nät och boll köpas in. Caroline ansvarig
Badet
Dränering och brunn vid gräsplan vid badet håller på att göras i ordning.
Spiken
All information finns på Knippla sidan på facebook
Halkbekämpning
Vi tittar över om det har fungerat, inställelse tid ska vara 1 timma
Soptunnor
Vi försöker få större tunnor till våren, Charlotte ansvarig
Västtrafik
VI uppmanar att alla som är missnöjda med tider och priser höra av sig till Västtrafik.

Nästa möte
Digitalt den 26/1 2021 kl. 18.30
Fundera på idéer vad vi kan förbättra under 2021

