Knippla Ö-råd
Protokoll från möte 2021-09-20, i Föreningsgården och via
SKYPE.
Närvarande
Från styrelsen:
Tomas Hafstrand, Agneta Svensson, Per-Eive Berndtsson, Frans
Berntsson, Stefan Fransson, Charlotte Petersen Ayari, Börje
Andersson, Birgitta Andersson.
Från Valberedningen:
Yvonne Kihlman
1. Föregående protokoll.
läggs till handlingarna.

Inga kommentarer på protokollet vilket

2. HLR och Hjärtstartarekurs.
Beslutades att anordna kurser enligt ovan, information kommer på
posten, COOP och anslagstavlan.
3. Varvsområdet
Besked gällande detaljplan för varvsområdet väntas under
september/oktober.
4. Badstege Ankis på landsidan.
Beslutades att Ö-rådet skaffar ett swish-konto för att denna väg
försöka finansiera en ytterligare badstege på Ankis. Även att
bredda bron ut till Kossas Holme om finansieringen så tillåter.
5. Nordöleden.
Ö-rådet har, i samråd med Hyppeln o Rörö Ö-råd, lämnat in ett
medborgarförslag till Öckerö Kommun gällande förslag på
parkeringsplan ovan befintlig parkeringsyta på Burö.
Skrivelse till Västra Götalandsregionen gällande utökade turer
på dag och kvällstid sänds under oktober.
6. Ö-rådsmöte mellan Kommunen o samtliga Ö-råd.
Kommunen informerade om att en vandringsled håller på att
färdigställas på Hönö-Öckerö-Hälsö, Skärgårdsleden. Den blir
c:a 22km lång och invigs 22 maj-22. Leden blir inte
tillgänglighetsanpassad. Tanken är från kommunens sida att

kommande etapp på leden då skall innefatta Knippla, Hyppeln
och Rörö.
Patrik Benrick från Trafikverket informerade om
åtgärdsvalsstudie gällande väg 155. Samma information skall
dras för kommunfullmäktige under dess möte 28/10 vilken kan
ses på Öckerö Kommuns Youtubekanal.
Trafikverket: Slutrapport för åtgärdsvalsstudien för väg 155, Torslanda-Öckerö |
Öckerö (ockero.se)

Googla på länken ovan så kommer du till kommunens hemsida
där komplett information finns.
Referat finns även i Torslandatidningen v36, 11/9.
7. Farthinder.
Temporära farthinder kommer att placeras ut för att få ner
hastigheterna och minska risken för olyckor. Utplacering blir
under april-maj-22.
8. Badet Tranbärsviken.
Ö-rådet kommer att låta ”sin” badstege vara kvar till dess det blir
is.
9. Färjeläget.
Ö-rådet har påpekat till färjerederiet att det väsnas rejält vid
angöring av färjan, undersökning pågår, vi får se vilka
åtgärderna blir.
10.
Belysningen på hamnplan.
Belysningen upplevs som undermålig, Ö-rådet gör en
felanmälan kring detta till kommunen. Om man ser fel på
belysning i övrigt på Knippla, så felanmäl detta till kommunen
via dess hemsida.
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

