
Knippla Ö-råd 
 
Protokoll från möte 2020-01-19 
 
 
 
Närvarande  
Från styrelsen: 

Tomas Hafstrand, Lasse Hammarson, Charlotte Karlsson, Anna 
Carin Johansson, Ingela Malm Colliander, Caroline Claesson, 
Willy Andersson 

 
1. Ordförande för mötet    Tomas Hafstrand.   

  
2. Föregående protokoll Inga synpunkter   

  
3. Ö-rådsmöte med kommunen Kommunen har genom sin nya 

kommunikatör Sara Nyrén presenterat en skrivelse ”Arbetsordning 
för ö-råd” att tillämpas i fortsättningen. Skrivelsen innehåller flera 
oklarheter. Tomas och Lasse tar upp detta vid kommande ö-
rådsmöte på kommunen 18 februari   
  

4. Nordöleden  Nuvarande tidtabell kommer att vara 
oförändrad under 2020. Förhandlingarna med Trafikverket att 
upprätthålla en fungerande färjetrafik till Knippla – Hyppeln - 
Rörö kommer fortsätta.     
   

5. Badplatsen och ankis  Den tidigare fasta bryggan på den 
kommunala badplatsen skall återställas till i princip ursprungligt 
skick med beräknad byggstart 1 april. Tomas tar fram förslag på 
infoskyltar för ankis med text om ö-rådets insatser för 
badplatsen. Vi planerar en arbetsdag i mars för att rensa upp 
entrén till ankis och grusa av planen. Vidare skall vi undersöka 
möjligheten att sätta en ny badstege på Källö-sidan vid landfästet 
för spången.     
   

6. Inkomna skrivelser    
 Retur från Jordbruksverket avseende bidrag med en begäran 



om ytterligare underskrift av ansökan, Ingela handlägger.
 Inkommande årssaldobesked från Swedbank. 
 Skattebesked från Skatteverket,  
 Kopia på faktura till Öckerö Kommun för bidrag 
 Begäran om ersättning till sekreteraren för gjorda utlägg
   

7. Idélista Ö-rådet efterlyser förslag till goda idéer för 
ytterligare bidragsansökningar. Några uppslag: Återställa 
badstegen vid utegymmet, återställa trampolinen vid hopptornet 
på badplatsen. Kontakta Tomas eller Ingela om du har ett bra 
uppslag!     
    

8. Övrigt  Willy har haft ett möte med ÖFAB angående 
Föreningsgårdens framtid. ÖFAB har ambitionen att i samråd 
med hemtjänsten sälja fastigheten. Vi undersöker möjligheten 
om Intresseföreningen och alla övriga föreningar på Källö-
Knippla tillsammans kan finna en lösning för att behålla 
fastigheten.    Brygghuset har fått en ny 
innehavare som startar upp verksamheten under våren.  
 Willy undersöker i samarbete med hembygdsföreningen de 
dokument som finns sparade om samhällsstiftelsen i 
föreningsgården.  Tomas kontaktar kommunen 
på nytt om bristerna i gatubelysningen.  
    

9. Nästa möte   söndag 1 mars 2020  kl 10.00 i 
Föreningsgården 

 
 
 
     Tomas Hafstrand   Lars Hammarson  

Ordförande    Sekreterare 


