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1. Ordförande för mötet    Tomas Hafstrand.   

  
2. Föregående protokoll Inga synpunkter   

  
3. Badet och återuppbyggnaden av badbryggan.  

Miljöenheten i kommunen har ställt frågor gällande tillstånd för 
återuppbyggnaden av badbryggan. Efter skriftväxling så har 
miljöenheten meddelat att man inte gå vidare i ärendet. Att nämnas 
är att vi tidigare fått klartecken från kommunen för 
återuppbyggnaden. 
 

4. Badet och underhåll.   
Ö-rådet riktar ett stort tack till alla inblandade i årets underhåll av 
badplatsen.  
Buskar o sly har rensats, städning av området har skett, hopptornet 
har skrapats o målats mm. 
Allt under ledning av Caroline, Ylva och Anna-Carin. 
    

5. Branden.   
Ö-rådet har nu fått polisutredningen samt händelserapport från 
räddningstjänsten. I polisutredningen har brandorsaken ej kunnat 
fastställas. 
 
 
 
 
 



6. Möte med politiker i kommunen.  
På Ö-råden  Knippla-Hyppeln-Rörös initativ träffar vi politikerna, 
Jan Utbult(KD), Jennie Wernäng(M), Maria Brauer(S) den 7/9. 
Diskussion kommer bl.a att gälla Nordöleden och kommunens 
krav på Trafikverket/Färjerederiet, Befolkningsmål på Knippla-
Hyppeln-Rörö och hur detta nås. 
        

7. Inkomna skrivelser.  
Svar på skrivelse om utökat medlemskap i ö-rådet för ej 
folkbokförda fastighetsägare. 
Svar: 
Medlem i Ö-rådet är den som bor på Källö-Knippla, är 
folkbokförd i Öckerö kommun samt fyllt 16 år, allt enligt Ö-
rådets stadgar. 
Det finns inget hinder, för de som inte uppfyller stadgarnas krav, 
att inkomma med synpunkter, förslag, ideér och vad det kan vara 
som gagnar Knippla invånares bästa, gemensamma intressen och 
angelägenheter. 
Synpunkter genom knippla.orad@gmail.com, en skrivelse eller 
direkt med någon i styrelsen. 
Med ovan ser vi ingen anledning att ändra på stadgarna. 
 

8. Skyddsjakt. 
Ö-rådet ger Knippla Jaktvårdsförening, org.nr 802529-0027, 
tillåtelse att bederiva skyddsjakt av Canadagäss på 
fotbollsplanen Öckerö Källö 1.99 enligt det avtal 
Jaktvårdsföreningen har med kommunen.  
     

9. Övrigt. 
• Föreningsgården: Läget är oförändrat tidigare. 
• Gamla tippen o båtkärror: Ö-rådet kommer att försöka få 

kommunen o transportera bort gamla båtkärror o annat 
skräp, färdigt till våren förhoppningsvis. 

• Diskussion kring eventuella skyltar av informationskaraktär. 
De skulle innehålla information typ att -  Hund skall vara 
kopplad – Hänvisning till info-tavlan – Släng inte sten i 
sjön. 



 
 

• Tömning av de svarta papperskorgarna: Ylva kollar med 
kommunens kretsloppsenhet vad gäller tömning av 
papperskorgarna. Tomas kollar om en grön soptunna kan 
placeras ut vid Ankis under nästa säsong.  

 
10. Nästa möte och Årsmöte. 

Nästa möte blir 2020-09-20 kl.10.00 i föreningsgården. 
Årsmöte blir 2020-10-04 kl.10.00 i föreningsgården. 

 
 

 
 
 
     Tomas Hafstrand   

Ordförande     


