Knippla Ö-råd
Protokoll från möte 2015-01-18

Närvarande:
Från styrelsen:

Tomas Hafstrand, Lasse Hammarson, Ingvar Persson,
Charlotte Karlsson, Jimmy Löfving, Willy Andersson,
Eivind Orvarsson

1. Ordförande för mötet

Tomas

2. Föregående protokoll

Inga synpunkter

3. Nordöfärjan
Tomas har kontaktat 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. Ytterligare påstötning på
kommunen skall göras.
Ombyggnaden av färjelägena på Knippla och
Hyppeln kommer att ske med början i höst, sannolikt Hyppeln först.
Provisoriska lägen på Hyppeln och Knippla skall trafikeras under
ombyggnadstiden med en specialfärja för ändamålet. Samma kapacitet
som Linda och Ulrika. Det ombyggda färjeläget får samma placering som
nuvarande men både ett nytt längre ledverk och en förlängd
påkörningsklaff skall byggas. Det nya läget skall också förses med
bullerdämpande material. Ö-rådet uppmanar kommunen att anpassa
sina ev transporter för anläggningsarbeten på Knippla under
ombyggnadstiden.
4. Soptunnor och förpackningsåtervinningen
Kommunen har i egen
regi utrett sin nya sophanteringsrutin. Ärendet ligger på
kommunstyrelsens bord för behandling. Ö-rådet ifrågasätter varför inte
utvärderingen görs av extern part.
Detaljplan för återvinningsstation
för förpackningar väster om brandstationen har godkänts.
5. Brokarsskäret Ö-rådet föreslår att hamnföreningen reglerar frågan om
bevarande av sjöbodarnas exteriör i arrendeavtalen med resp ägare.

6. Skrivelse om kommunikationer
Uppgiften att ta fram ett förslag
till gemensam skrivelse från alla ö-råd till Trafikverket i
kommunikationsfrågan kvarstår från föregående möte.
7. Varvsområdet Kommunen håller fortfarande på att handlägga ansökan
om markanvisning från BJC. Kommunen vet att hamnföreningen är
intresserad av att utveckla sin verksamhet i samma område.
Markanvisningarna skall lämnas för politiskt beslut i slutet januari. Efter
politisk behandling kan planbesked ges.
8. Ö-rådets hemsida

Är uppdaterad.

9. Slyröjning på norra Källö. Förslag om att låta betande får röja sly på
Källö skall undersökas. Eivind kontaktar tänkbar fåraherde.
10. Simskola
KIK har kontaktat Ö-rådet för att dela på uppgiften med
simskolan. Eivind kontaktar KIK
11. Övrigt
Badbryggor vid Ankis och i Röddeviga skadade av
stormen. Åtgärdas till våren.
Gatubelysningen vid Fiskaregården och på Knippla inte tillfredsställande.
Charlotte kontaktar kommunen. Saltaggregatet på snöröjningstraktorn
dålig spridning. Jimmy kontaktar Anders för förslag till åtgärder.
12. Nästa möte

Tomas Hafstrand
Ordförande

22 februari kl 11.00 i Föreningsgården
Årsmötet planeras till 22 mars kl 11.00 samma lokal

Lars Hammarson
Sekreterare

