Knippla Ö-råd
Protokoll från möte 2018-09-23
Närvarande:
Från styrelsen:
Tomas Hafstrand, Lasse Hammarson, Caroline
Claesson, Ylva Nilsson, Charlotte Karlsson, Willy Andersson, Marie
Carlsson, Linda Nilsson
1. Ordförande för mötet

Tomas

2. Föregående protokoll
Inga synpunkter. Beslöts
att dagordning för styrelsemöten skall anslås med kallelsen.
3. Skolskjuts
Skolskjutsen från Knippla är
indragen och skulle ersättas av ett system med ledsagare
från Burö till skolan för alla barn från nordöarna. Denna
lösning är undermålig och uppfyller inte kraven på säker
skolväg. Tomas uppvaktar kommunen med en skrivelse i
samråd med Hyppeln och Rörö öråd för att få till en
fungerande skolskjuts för barnen.
4. Kommunvalet
Ö-rådet avser bjuda in det
tillträdande kommunalrådet till Knippla i början av 2019 för
att diskutera våra viktiga angelägenheter
5. Färjetrafiken
Ombyggnad av färjeläget på
Knippla planeras starta vecka 45 (november)
6. GPS angivelser av adresser
Felaktigheter med GPS
sökningen på Knippla innebär problem med att hitta rätt till
adresser vid utryckning. Tomas kontaktar ånyo kommunen
och räddningstjänsten.

7. Inkomna skrivelser
Av ett till ö-rådet insänt
framletat protokoll från kommunfullmäktige 1961 framgår
att kommunen då beslutade att överta den enskilda
väghållningen av de allmänna vägarna på Källö-Knippla.
8. Övrigt
Entrén till badplatsen Ankis
blockeras av fordon, båtar och allehanda bråte. Ö-rådet
planerar åtgärder för att göra stigen fri och tillgänglig för
badande
Sandra Svensson har engagerats för att förnya och
aktualisera Ö-rådets hemsida www.knippla.info
Tomas och Swedbank är nära en lösning för att få
tillgång till Ö-rådets konto.
Kommunens möte med ö-råden 2018-09-11 finns
redovisat i minnesanteckningar på kommunens hemsida
Charlotte har kontaktat kommunen om att
sätta upp skyltar som visar till kommunens badplats inför
nästa säsong.

9. Sopkärl
Sopkärl för sommarboende
sprids med vindarna över ön vintertid. Ö-rådet
vädjar till boende med sommartömning att ställa
undan och förankra sina kärl på den egna
tomten när de inte används.
10.
Nästa möte
28 oktober kl 10.00 i
Föreningsgården (OBS ändrat klockslag)
Tomas Hafstrand
Ordförande

Lasse Hammarson
Sekreterare

