Knippla Ö-råd
Protokoll från möte 2015-09-13

Närvarande:
Från styrelsen:
Tomas Hafstrand, Lasse Hammarson, Charlotte
Karlsson, Ingvar Persson,
1. Ordförande för mötet

Tomas

2. Föregående protokoll

Inga synpunkter.

3. Höstens aktiviteter
Styrelsen tar gärna emot uppslag från alla
boende till aktiviteter för ö-rådet, kontakta gärna någon i styrelsen
4. Vägunderhåll
Kommunen uppger att asfaltering och
gatubelysning vid området Fiskaregården skall färdigställas i september i
år. I övrigt kommer ingen asfaltering ske under 2015. Kommunen har
nyligen lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen angående reparation av
vägen vid lilla hamnen på Knippla. Gatubelysningen på Knippla skall
besiktigas under hösten med avseende på otillräcklig belysning. Charlotte
fortsätter att ha kontinuerlig kontakt med kommunen om våra vägar.
.
5. Ankis badplats
Saknat räcke vid trappan behöver återställa
till nästa säsong
6. Utbyggnaden Fiskaregården/Varvsområdet
Ö-rådet ifrågasätter
kommunens passivitet i utbyggnadsfrågan, Tomas tar förnyad kontakt.
7. Inkommen skrivelse
Föreningen Ö-värdar inbjuder Bohusläns
småöar till en gemensam satsning för småskalig turism. Deltagande öar
presenteras med broschyrer på hemsidan www.ovardar.se
8. Fortkörning
Ö-rådet har i brev till kommunen lämnat
förslag till åtgärder för att begränsa hastigheten på vägarna, Lasse
kontaktar ånyo kommunen för att få svar.
.
9. Skrivelse om kommunikationer
Uppgiften att ta fram ett förslag
till gemensam skrivelse från alla ö-råd till Trafikverket i

kommunikationsfrågan har blivit mer angelägen efter den senaste tidens
händelser beträffande väg 155. Tomas kontaktar kommunens övriga ö-råd
om det finns samsyn om en framtida varaktig lösning med bro och/eller
tunnel
10. Slyröjning på norra Källö.
eller getter röja sly på Källö kvarstår.

Förslag om att låta betande får

11. Bänkar
Ö-rådet har inköpt och placerat ut två stycken bänkar på
Fiskaregårdsvägen resp Nya Brunnsvägen.
12. Kommunens informationsmöte 8 sept
Mötet ägnades mycket
åt kommunens flyktingmottagande med uppmaning till familjer att ta
emot ensamkommande flyktingbarn. Information om kommunens planer
för flyktingmottagande finns på kommunens hemsida och i broschyren
Kontaktfamilj/Kontaktperson, som kan fås på kommunhuset. Övriga
frågor som avhandlades var kommunens naturvårdsprogram och
kommunens chefspersonalpolitik.
13. Slingan
Ralf Magnusson har frågat om ö-rådet kan medverka till
att slingan kan anlägga ett utegym i anslutning till fotbollsplanen.
Alternativen är att arrendera ett stycke mark av kommunen norr om
fotbollsplanen eller nyttja området söder om planen på vår egen fastighet.
Ö-rådet är positivt till att lösa markfrågan.
14. Stiftelsen
Lasse har haft kontakter med Länsstyrelsen och
Lantmäteriet för att bekräfta namnändringen från Källö-Knippla
Allmännyttiga samhällsstiftelse till Källö-Knippla Ö-råd
15. Nästa möte

Tomas Hafstrand
Ordförande

18 okt kl 11.00 i föreningsgården.

Lars Hammarson
Sekreterare

