Knippla Ö-råd
Protokoll från möte 2014-04-06

Närvarande:
Tomas Hafstrand, Lasse Hammarson, Elisabeth Nilsson, Ingvar Persson,
Caroline Claesson, Eivind Orvarsson, Charlotte Karlsson (del av tiden)
1. Ordförande för mötet

Tomas

2. Föregående protokoll

Inga synpunkter

3. Strandskydd
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag om att utvidga
strandskyddet i Öckerö kommun. Information om detta finns på
kommunens hemsida. Ö-rådet har inga invändningar mot förslaget.
.
4. Påskefyren
Caroline och Eivind samordnar tillstånd för
ev påskefyr med berörda ungdomar.
5. Årsmötet
Hålls den 13 april kl 11.00 i Föreningsgården.
Valberedningen är vidtalad. Elisabeth ordnar med fikat.
6. Göteborgs Skärgård
Gemensam marknadsföring av norra och
södra skärgården planeras tillsammans med Göteborgs Kommun. Tomas
kontaktar Katarina Stensryd om kommande aktiviteter som berör Knippla.
7. Papperskorgar och lekplatser.
Kommunen kommer sätta ut
papperskorgar på samtliga öar, för Knipplas del ett 10-tal . Tomas
meddelar Gösta Gillholm vårt förslag till lämplig placering.
Kommunen kommer endast att utveckla den ena av lekplatserna på
Knippla, sannolikt den på ”Prärien”. Vi beslöt att Ö-rådet undersöker
förutsättningarna för att vidmakthålla lekplatsen i parken i egen regi i
samarbete med Hamnföreningen, då denna lekplats har stort värde för
besökande båtgäster.
8. Vägar och trafik
Kommunen håller på att ta fram en
trafiksäkerhetsplan som skall reglera alla frågor om utformning av gator
och vägar. Vi får avvakta denna för att få svar på många av våra frågor i
ämnet. Asfalteringsarbetena på Knippla planeras nu att starta i maj månad
när ledningsarbetena och demontage av trästolpar är utförda. Beträffande

anslutning av fiberkabel för bredband uppmanas intresserade kontakta
ÖBO (läs nyligen utdelad broschyr). Uppgiften att kommunens beslut om
maximerad parkering till 24 timmar även gäller Burö ifrågasätts av örådet. Tomas tillskriver kommunen och påtalar den orimliga
konsekvensen att de flesta besökande på nordöarna då skulle tvingas ta
med bilen på färjan. Detta går stick i stäv mot vår strävan att besökande
skall uppmanas att parkera på Burö.
9. Belysning och räcken
Tomas har gjort upp med kommunens
handläggare om att delta i besiktning av den nya belysningen på Knippla
med avseende på ev mörklagda avsnitt. Kommunen uppger att räckena på
Tranbärsvägen vid skolan resp badplatsen kommer att bytas ut inom kort.
10. Färjetrafiken
Informationstavlan på Burö färjeläge skall enligt
Trafikverket vara i drift före sommaren. Vidare planeras ombyggnad av
färjeläget på Knippla. Trafikverket har kallat till möte den 8 april, Lasse
och Charlotte deltar.
11. Övrigt.
Vi planerar för ett nytt möte på Knippla med kommunens
politiker före valet i höst. Preliminärt datum den 24 augusti. Kommunen
har nyligen startat en Facebook sida för kommunikation med invånarna,
se kommunens hemsida. Simskolan på Knippla har för närvarande inte
säkrat lärarfrågan, Caroline undersöker.
12. Nästa möte
den 13 mars

Tomas Hafstrand
Ordförande

Konstituerande med nya styrelsen direkt efter årsmötet

Lars Hammarson
Sekreterare

