Knippla Ö-råd
Protokoll från möte 2014-11-23

Närvarande:
Från styrelsen:
Övriga:

Tomas Hafstrand, Lasse Hammarson, Ingvar Persson,
Charlotte Karlsson, Jimmy Löfving
Stefan Fransson

1. Ordförande för mötet

Tomas

2. Föregående protokoll

Inga synpunkter

3. Möte med Färjerederiet Tomas har deltagit i möte med kommunen,
Trafikverket och övriga nordöars ö-råd om turlistan för nordötrafiken.
Man är överens om att den utökade trafiken på vardagskvällar skall vara
kvar. Samtidigt framhöll ö-råden det nödvändiga i att öka turtätheten vid
middagstid, nuvarande uppehåll mitt på dagen är mycket störande för
boende men även i hög grad för hantverkare och leveranstransporter.
Försök med anropsstyrd trafik vid låg beläggning kan vara en lösning som
ö-råden kan ställa sig bakom. Tomas kontaktar kommunen för att förmå
dem att lägga om schemat för sopbilarna att komma med 14.50 färjan för
att inte belasta pendlingen på morgonen i onödan. Trafikverket har kallat
till möte 11 dec om ombyggnaden av färjelägena på Knippla och
Hyppeln, Lasse och Charlotte deltar.
4. Soptunnor och förpackningsåtervinningen Kommunen har tagit tillbaka
uppsägningen till Hamnföreningen av parkeringsytan söder om affären
5. Brokarsskäret

Frågan bordlagd till nästa möte.

6. Skrivelse om kommunikationer
Tomas har kontaktat övriga ö-råd
i kommunen om deras intresse för att uppvakta Trafikverket i
kommunikationsfrågan. De flesta ö-råd ställer sig positiva till detta och
Tomas arbetar fram ett förslag till gemensam skrivelse. Skrivelsen skulle
främst visa på situationen på väg 155, indragningen av 4:e färjan och att
det krävs omedelbara verkningsfulla åtgärder. Även att en permanent

lösning på längre sikt skall tas upp igen utan bindningar till historiska
beslut
7. Varvsområdet Kommunen har inte meddelat om planarbetet för
varvsområdet har startat. Tomas undersöker.
8. Hemsidan
Ett flertal uppgifter på vår hemsida om övriga föreningar
på Knippla är inaktuella, Lasse ordnar med uppdatering.
9. Nästa möte

Tomas Hafstrand
Ordförande

18 januari kl 11.00 i Föreningsgården

Lars Hammarson
Sekreterare

