Knippla Ö-råd
Protokoll från möte 2014-09-21
Närvarande:
Tomas Hafstrand, Lasse Hammarson, Ingvar Persson, Eivind Orvarsson,
Charlotte Karlsson, Jimmy Löfving
1. Ordförande för mötet

Tomas

2. Föregående protokoll

Inga synpunkter

3. Möte med kommunens politiker 24 aug
Uppslutningen var
god och mötet genomfördes på ett utmärkt sätt. Vid en diskussion om
bostadsbyggande framfördes frågan till de närvarande om hur man ser på
möjligheten att öka våningshöjden vid nybyggande i kommunen för att
kunna få fram fler lägenheter på en begränsad yta.
4. Förpackningsåtervinningen bakom pizzerian Kommunen har meddelat
att man inte vill släppa till den mark som idag upptas av
förrådsbyggnaden på platsen. Dock har man sagt att uppsägningen till
hamnen av parkeringen söder om affären tills vidare vilar. Tomas skriver
till kommunen och påtalar vårt krav att man gör ett konkret förslag till
lösning med hamnens och ö-rådets synpunkter som utgångspunkt.
5. Ö-rådsinformationsmöte 9 sept
Lasse redogjorde för mötets
innehåll, varav kan nämnas:
Sophanteringen skall utvärderas av kommunen under hösten
Alla fastighetsägare skall tillse att häckar som skymmer sikten för
trafiken hålls lägre än 80 cm
Kommunen arbetar med en ny översiktsplan, vilken kommer att
ställas ut för samråd under våren 2015
Kommunen är kritisk till Länsstyrelsens nya förslag om strandskydd,
men Länsstyrelsen avslår alla Öckerös synpunkter
Kommunens förslag till trafikstrategi kommer på remiss till bl a öråden i höst.
6. Brokarsskäret Har ett viktigt symbolvärde för Knippla och numera även
för Öckerö Kommun. Ö-rådet vill undersöka hur man kan utöka skyddet
för byggnaderna för framtiden i samråd med hamnföreningen och
bodarnas ägare.

7. Lekplatser Ö-rådet har tagit ställning till att den kommunala lekplatsen
på Källö-Knippla fortsättningsvis skall vara ”Prärien”. Jimmy kontaktar
Gösta Gillholm för diskussion om staket och nyinvestering i en ny
rutschbana. Ö-rådet är berett att bidra till kostnaderna för den senare.
8. Hotellplaner i kommunen Eivind redogjorde för olika förslag till
hotellutbyggnader, bla vid Hönö Klova och Hjälvik. Den tidigare aktuella
anläggningen vid Långesand vilar för närvarande.
9. Nästa möte

Tomas Hafstrand
Ordförande

26 oktober kl 11.00 i Föreningsgården

Lars Hammarson
Sekreterare

