
                    Knippla Ö-råd. 
 
Protokoll från möte 2023-01-16, i Föreningsgården. 
Närvarande 
Från styrelsen: Tomas Hafstrand, Stefan Fransson, Birgitta Andersson, Per-Eive 
Berndtsson, Börje Andersson, Frans Berntsson och Charlotte Petersen Ayari. 
Agneta Svensson via telefon. 
Från valberedningen: Yvonne Kihlman 
 

1. Föregående protokoll.  Utan anmärkningar, lägges till handlingarna 

2. Nordöleden. Trafikverket har haft sitt första möte 22-12-21 kring 
utredningen om ledens framtida utformning. Beslut kräver fler möten 
under 2023. En smärre anpassning av turlistan kommer att ske under 
våren. (Passning mot buss och hönöleden) 

3. Ö-samråd, Öckerö kommun och samtliga Ö-råd. Kommunen planerar för 
att ta i drift befintliga nödvattenbrunnar, man har undersökt och funnit att 
vattnet är tjänligt i samtliga brunnar. På Knippla har vi en brunn. Hur 
brunnarna skall hållas i stånd framöver återstår för kommunen att reda ut. 
Även eventuell bortkoppling av el genom styr-el systemet var uppe. I 
korthet innebär detta att kommunen skall ha en plan för bortkoppling av 
icke nödvändig el-förbrukning i kommunen. De som använder/har 
medicinska el-beroende apparater hemma bör därför anmäla detta till 
kommunen ! 

4. Badet, Prärien och Ankis.  

Badet. Kommunen planerar att för att ta bort befintligt hopptorn och 
ersätta med ett nytt lägre torn. Motivet skulle vara 
hopptornets/fundamentets dåliga skick, samt att vattendjupet inte är 
tillräckligt. Ö-rådet kommer därför att loda djupet och meddela resultatet 
till berörda med avsikten att en lösning skall vara på plats innan 
badsäsongen. Ö-rådet tar även upp frågan om handikappanpassning av 
badet med kommunen. 

Prärien. Ö-rådet påminner kommunen om dess åtagande på Prärien. 
Prärien är kommunens ansvar vad gäller underhåll, lekredskap mm. 

Ankis. Ö-rådet kommer att byta ut frälsarkrans och lina mot ny, samt 
planerar för o komplettera med en 3:e badtrappa. 

5. Föreningsgården. Arbetet med ansökan om bidrag från Boverket för köp 
och renovering pågår. En avsiktsförklaring gällande köp av 
Föreningsgården har tecknats mellan ÖFAB och Knippla Ö-råd.  

Enbart kostnader uppkomna efter ev. utbetalt bidrag från Boverket 
kommer att godtas, allt arbete gällande Föreningsgården sker ideellt. 



En kalkyl gällande driftskostnader presenterades för styrelsen. Kalkylen 
är baserad på prisuppgifter från respektive hemsida, ex.vis Öckerö 
Kommuns gällande VA, Ellevio när det gäller el-abonnemang etc. Givet 
att köp o renovering kan ske enligt plan, så är det driftkostnaden samt det 
ideella arbetet som kommer att avgöra framtiden för föreningsgården. 
Kalkylen kommer därför att diskuteras på kommande möten så att samsyn 
uppnås. 

En grupp under ledning av Stefan F börjar med att ta fram och specificera  
förslag på hur driftkostnader skall kunna täckas.  

6. Övrigt.  Charlotte P har kontakt med kommunen för bortforsling av skräp, 
gamla båtvagnar etc. från gamla tippen, även skräp o skrot mot 
rörläggeriet vid helikopterplatsen. Bortforsling sker under vintern/våren. 
 
Problemet med nedskräpning efter hundar kvarstår, vi försöker med att 
sätta upp fler skyltar ” Plocka upp efter hunden !”. 
 
Renovering bänkar. Ö-rådet planerar för att renovera ett antal 
bordsbänkar, i parken, vid Ankis.  
 
Ö-rådets ekonomiska resurser är begränsade, vi hoppas kunna genomföra  
inköp, renoveringar och förbättringar enligt ovan, och de tidigare 
meddelade, med de medel vi har. Om inte vår ekonomi tillåter detta ovan, 
så återkommer vi med förfrågan om sponsring !  
 

7. Kommande mötesdatum. 
23-02-25 kl.14.00, 23-03-18 kl.--, 23-04-16 kl.15.00(Årsmöte) 
 

    
Knippla 2023-01-20                 
 
Knippla Ö-råd. 
 
Tomas Hafstrand    
 
 


