Knippla Ö-råd
Protokoll från möte 2021-05-26, i Föreningsgården och via
SKYPE.
Närvarande
Från styrelsen:
Tomas Hafstrand, Agneta Svensson, Birgitta Andersson, Per-Eive
Berndtsson, Börje Andersson, Frans Berndtsson, Peter Janerfeldt,
Stefan Fransson (Skype), Alissa Wikeryd(Skype), Charlotte
Petersen Ayari(Skype), Jonas Gunnarsson(Skype).
Från Valberedningen: Yvonne Kihlman, LindaNilsson(Skype).
1. Föregående protokoll.
läggs till handlingarna.
2. Val inom styrelsen.
Per-Eive Berndtsson
Vakant
Charlotte Petersen Ayari

Inga kommentarer på protokollet vilket

Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör

3. Ö-rådets planering.
Punkterna nedan visar delvis vad Ö-rådet kommer att syssla med
kommande år.
 Färjeturer/bussturer, överensstämmelse tidsmässigt.
 Hålla koll på lekplatser, badet, soptunnor, parken.
 Hålla koll på Ankis, komplettering med stege, reparera
spång, soptunnor.
 Trafikverket/Färjegruppen Skärgårdsrådet/ Varvsområdet.
 Spiken.
 Kommundialog, parkering på Burö, biblioteket.
 Gamla tippen, bort med båtvagnar, miljöfarligt avfall.
 Allmän trivsel.

4. Varvsområdet
Ö-rådet kommer att skicka in ett yttrande vad gäller Varvsområdet
enligt nedan:
”Knippla Ö-råd ställer sig bakom resultatet av medlemmarnas
resulterande syn gällande samrådet för Knippla Varv.
Dock vill vi särskilt poängtera följande, under förutsättning att
Kommunen beslutar enligt detaljplaneförslaget.
- Helikopterplattans placering skall vara avgjord innan planen
antas, en helikopterplatta skall finnas i drift under hela
byggtiden, antingen på ny plats eller på befintlig plats.
- Tippens nya utformning bör vara mer konkret, gärna med en
ritning på tänkt utförande inklusive ljuddämpning mot samtliga
grannar. Även tippen får finnas kvar under hela byggperioden.”
5. Norra Piren.
Hamnföreningen ämnar söka bygglov för sjöbodar på Norra
Piren vid Vadbinderiet. Ö-rådet stöder denna ansökan på
förfrågan från Hamnföreningen..
6. Övrigt.
Ö-rådet har fått fråga från Brf Röddevika(Skolan)om
ekonomiskt stöd till en Hjärtstartare med placering vid Brf.en.
Ö-rådet har ingen ekonomi att utge större bidrag men en
symbolisk summa kommer att ges. Ö-rådet kommer däremot att
undersöka och ordna utbildning för användning av hjärtstartare.
Ett samråd pågår för en havsbaserad vindkrsftpark nordväst
Knippla. På Zephyrvind.se finns mer info. Vid kommande möte
tar ö-rådet upp om vi skall avge yttrande eller ej.
7. Schemalagda mötestider.
15/6, 16/8, 20/9, 18/10, 22/11, 15/12.
8. Nästa möte

15 Juni 2021 kl 18.30, i Föreningsgården/Skype.

Tomas Hafstrand
Ordförande

