
                    Knippla Ö-råd. 
 
Protokoll från möte 2023-03-18, i Föreningsgården. 
Närvarande 
Från styrelsen: Tomas Hafstrand, Stefan Fransson, Birgitta Andersson, Per-Eive 
Berndtsson, Börje Andersson, Agneta Svensson och Charlotte Petersen Ayari.  
Från valberedningen: Yvonne Kihlman 
 

1. Föregående protokoll.  Utan anmärkningar, lägges till handlingarna. 

2. Nordöleden. Trafikverket (TRV) har nu tagit del av och analyserat 
rapporten angående Nordöleden. TRV har därefter, genom ett 
inriktningsbeslut, beslutat att gå vidare på följande sätt: 

På kort sikt: TRV skall i samverkan med kommunen utreda ett alternativ 
med ev. kombination av vägfärja och passagerarbåt som komplement, 
framför allt under sommarperioden. 

Arbeta med de färjor vi har samt aktivt arbeta med kommunen för att få 
till mobilitetslösningar för att få fler att lämna bilen och åka kollektivt. 

På längre sikt: Investera i nya färjor för en långsiktig och hållbar lösning 
med vägtrafik till Hyppeln, Knippla och Rörö. 

Vad TRV avser med inriktningsbeslutet rent praktiskt samt tidsmässigt 
klargörs förhoppningsvis på ett möte den 27/3 mellan TRV, Öckerö 
Kommun samt ö-råden på Hyppeln-Knippla o Rörö. 

3. Föreningsgården: Bidragsansökan för köp och renovering är inskickad 
och kompletterad efter frågor från Boverket. Nu väntar vi på besked från 
Boverket om vi får bidrag eller ej, besked kan väntas runt 1:a veckan i 
maj. 

Det krävs ju även att driftkostnaderna täcks av oss själva efter ett 
eventuellt köp. En schablonsumma som krävs är c:a 40-50.000:- årligen, 
förutom ev. hyresinkomster från  hemtjänsten. Per-Eive och Stefan 
undersöker intresset från tänkta nyttjare och andra att lämna bidrag för att 
täcka driftkostnader årligen. 

4. Varvsområdet: Det planerade mötet den 14/3 mellan Öckerö Kommun – 
BJC – Hamnföreningen – Ö-rådet ställdes in. Ett nytt möte mellan BJC – 
Hamnföreningen – Ö-rådet är nu planerat till 23/3 för diskussioner kring 
varvsområdet. 

22-03-03 anslog Ö-rådet ”Vill du starta verksamhet på varvsområdet ?” I 
denna anges att Ö-rådet ser det som positivt om olika företag eller 
verksamheter kunde ges plats att nystarta eller utvidga sin verksamhet. 

 



I Ö-rådets protokoll från 22-11-21, pkt.3 anges den uppfattning Ö-rådet 
har samt hur varvsområdet kan hanteras framöver. 

 

Ö-rådet assisterar ej i bygglovsärenden, varken på varvsområdet eller i 
övrigt på Knippla. Dessa ärenden får helt skötas mellan sökanden och 
kommunen enligt Plan o Bygglagen. 

5. Badet, Prärien, Ankis:  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 
kommande vecka. 
Övriga punkter från förra protokollet är meddelade kommunen, utan 
reaktion dock än så länge. 

6. Övrigt: Beslutades att gå vidare med planerna på att införskaffa samt 
reparera befintliga bänkar runt ön, bygga en tredje badtrappa på Ankis, 
bygga en lek-båt på badet mm. Ö-rådets ekonomi tillåter dock inte detta 
fullt ut, sponsorer krävs därför.  
Ö-rådets swish-nummer är 1232466803 ! 
 

7. Kommande mötesdatum. 
23-04-16 kl.15.00 (Årsmöte). 
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