Knippla Ö-råd
Protokoll från möte 2021-08-16, i Föreningsgården och via
SKYPE.
Närvarande
Från styrelsen:
Tomas Hafstrand, Agneta Svensson, Per-Eive Berndtsson, Frans
Berntsson, Stefan Fransson, Alissa Wikeryd (Skype, del),
Charlotte Petersen Ayari.
Från Valberedningen:
Yvonne Kihlman
1. Föregående protokoll.
läggs till handlingarna.

Inga kommentarer på protokollet vilket

2. Kassör och ekonomi.
Beslöts att föreningens firma tecknas hos Swedbank av två
styrelsemedlemmar gemensamt, Charlotte Petersen Ayari samt
Tomas Hafstrand.
3. Varvsområdet
Besked gällande detaljplan för varvsområdet väntas under
september/oktober.
4. Badstege Ankis på landsidan.
En uppskattad kostnad för badstege på landsidan på Ankis är
c:a 13.000:-, komplett. Planeringen är att ha denna klar till våren
-22. Finansiering kvarstår dock, Ö-rådet återkommer med en
tänkbar lösning.
5. Hjärtstartare och HLR, (Hjärt-Lungräddning)
Ö-rådet undersöker intresset från Knipple-borna att anordna
utbildning i HLR och hjärtstartare. Det blir en mindre kostnad
för detta.
Håll utkik på posten, blanketter kommer att läggas ut där.

6. Nordöleden.
Ö-rådet hade ett samordningsmöte med Rörö- o Hyppelns Ö-råd
gällande Nordöleden den 30/6. Beslutades att vi går vidare med
ett förslag till kommunen på parkeringsplan ovan befintlig
parkeringsyta samt skrivelse till Västra Götalandsregionen
gällande utökade turer på dag och kvällstid.
7. Parkering på Knippla.
Vi har uppmärksammat att parkering ibland sker så att det är
svårt eller omöjligt för räddningstjänst, sophämtning etc. att
komma fram, särskilt på Knippla där det ju är trängre än på
Källö.Vi uppmanar alla som parkerar att tillse så att
framkomligheten blir fullgod.
8. Farthinder.
Vi har även denna sommar haft incidenter med fortkörning och
tillbud. Vi undersöker därför igen om farthinder kan läggas ut.
Vi har försökt detta förut men fått nej från kommunen.
9. Badet.
Sanden i badviken har gradvis försvunnit ! Vi undersöker
möjligheten att få dit ny sand till våren 2022.
10.
Parken och parkslide.
Ö-rådet har tidigare 2019 meddelat kommunen, som är
fastighetsägare, gällande parkslide.
11.
Schemalagda mötestider.
15/6, 16/8, 20/9, 18/10, 22/11, 15/12.
12.
Nästa möte
20/9 2021 kl 18.30, i Föreningsgården/Skype.
Tomas Hafstrand
Ordförande

