Knippla Ö-råd
Protokoll från möte 2019-02-24

Närvarande:
Från styrelsen:
Tomas Hafstrand, Lasse Hammarson, Charlotte
Karlsson, Ingela Malm Colliander, Ylva Nilsson
1. Ordförande för mötet

Tomas

2. Föregående protokoll

Inga synpunkter.

3. Ö-rådsmöte med kommunen 19/2
Kommunen
informerade om sin nya hemsida som skall tas i drift i vår.
Västtrafik planerar för en ny lokal busslinje med små
fordon i Öckerö kommun som ersättning för flexlinjen.
Beräknad start 2021. Kommunen har tillsatt ny gatuchef
Annie Belö och ny skolchef Katarina Lindgren.
På svar
om vår fråga angående skolskjuts svarar kommunalrådet att
den skall föras av berörda föräldrar mot rektorn eller i
förekommande fall mot skolchefen.
4. Ankis
Leverans av 4 m3 grus till gångstigen
till Ankis kommer ske inom kort , vi planerar en arbetsdag
för utläggning till våren.
5. Färjetrafiken
Ombyggnaden av Knippla färjeläge är
lagt på is (!!!) i avvaktan på att färjerederiet gör en ny
upphandling. Den tillfälliga rampen på Ulrika demonteras i
samband med varvsbesöket.
Flera möten mellan
Färjerederiet och öråden Knippla/Hyppeln/Rörö har
handlat om tidtabellen för Nordö-trafiken när Ulrika
kommer i drift efter varvsuppehållet. Ö-råden ställer sig
bakom ett utarbetat förslag med halvtimmestrafik vardagar

förmiddag och eftermiddag och i övrigt trafik som
överensstämmer med Trafikverkets egna riktlinjer för
dimensionering av färjetrafik. Ambitionen är att man under
en försöksperiod skall utvärdera detta förslag så snart Ulrika
återvänt om några veckor. Det aktuella förslaget är dock inte
koordinerat med Västtrafik och linje 290, men avsikten är att
påverka Västtrafik att anpassa bussen efter färjan och inte
tvärtom.
Under varvsuppehållet för Ulrika kommer den
nuvarande tillfälliga tabellen att gälla.
6. Badplatsen
Tomas, Ylva och Caroline tar fram en
skiss på önskvärd utformning av nya bryggor vid badplatsen
som underlag för kostnadsberäkning och förfrågan.
7. Ö-rådets årsmöte
Föreningsgården

Bestämdes till den 14 april kl 11.00 i

8. Nästa möte
Föreningsgården

24 mars 2019 kl 10.00 i

Tomas Hafstrand
Ordförande

Lasse Hammarson
Sekreterare

