Knippla Ö-råd
Protokoll från möte 2015-05-10

Närvarande:
Från styrelsen:
Tomas Hafstrand, Lasse Hammarson, Charlotte
Karlsson, Elisabeth Nilsson, Willy Andersson, Caroline Claesson

1. Ordförande för mötet

Tomas

2. Föregående protokoll
Inga synpunkter. Tomas har skickat in vårt
remissvar på kommunens bostadsförsörjningsprogram
3. Simskola kommer att bedrivas under vecka 28 – 29 av Caroline och Ellen
Elofsson i samarbete med KIK. Anmälan organiseras av Caroline
4. Vägunderhåll
Charlotte har vid upprepade tillfällen varit i
kontakt med kommunen om åtgärder på Runnekullsvägen,
Ytterskärsvägen samt Dalvägen och Hamnbergsvägen. Responsen har
varit klen. Tomas gör ett förslag till skrivelse till kommunen om att
kommunens rutiner för återställning av gator efter arbete inte fungerar
eller tycks saknas helt.
.
5. Ankis badplats
Återställning efter stormen kräver en
gemensam insats före badsäsongen. Tomas lägger ut en fråga på
Facebook med förslag till arbetsdag
6. Inkommen skrivelse
Länsstyrelsen har i brev till Källö-Knippla
Allmännyttiga Samhällsstiftelse krävt in en anmälan till Stiftelseregistret.
Lasse kontaktar Länsstyrelsen för klarläggande. Styrelsen efterlyser
uppgifter om någon vet vilka motiv och dokument som fanns i
begynnelsen när municipalsamhället bildade stiftelsen som är föregångare
till Knippla Ö-råd. Kontakta Lasse H i parken om du känner till något om
detta
7. Intyg om firmatecknare
Banken efterfrågar intyg om att Elisabeth är
behörig att ta ut pengar. Tomas tar fram begärt dokument.

8. Varvsområdet
Styrelsen har mottagit synpunkter på
schaktmassor på återvinningsstationen. Planarbetet för varvet tycks inte
komma igång. Tomas ställer fråga till kommunen
9. Fortkörning
Hastighetsbegränsning gäller på hela ön, flera
tillbud har inträffat. Styrelsen kommer att arbeta med åtgärder för att
förebygga olyckor.
10. Badplatsen
Rotvältan på badet har anmälts till
kommunen 2 ggr utan resultat. Tomas gör ytterligare en anmälan för att
förekomma en olycka inför badsäsongen.
11. Cykelställ
Ö-rådet ställer sig positiv till kommunens
fråga att en cykelpendelparkering görs iordning vid färjeläget. Vi vill
dock ha samråd om utformningen och placeringen innan beslut.
12. Bänkar
Promenerande på Källö efterlyser bänkar för
att kunna pusta ut i backarna på Fiskaregårdsvägen och Nya Brunnsvägen.
Beslöts att tillstyrka Tomas förslag att inköpa 2 st bänkar för Ö-rådets
medel.
13. Kommunens Ö-rådsmöte 5 maj
Lasse refererade från mötet.
Protokoll finns på kommunens hemsida under KommunochPolitik/dialog
14. Soptunnor och förpackningsåtervinningen
Placering av sopkärl
för rörelsehindrade på Knippla har omvandlats till en biståndsfråga som
fastnat i byråkratin, Charlotte kämpar vidare….
.
15. Skrivelse om kommunikationer
Uppgiften att ta fram ett förslag
till gemensam skrivelse från alla ö-råd till Trafikverket i
kommunikationsfrågan kvarstår.
16. Slyröjning på norra Källö.
röja sly på Källö kvarstår.
17. Nästa möte
Tomas Hafstrand
Ordförande

Förslag om att låta betande får
7 juni kl 11.00 i föreningsgården.
Lars Hammarson
Sekreterare

