Knippla Ö-råd
Protokoll från möte 2015-11-29

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

Tomas

2. Föregående protokoll

Inga synpunkter.

3. Utbyggnaden Fiskaregården/Varvsområdet
Kommunfullmäktige
har beslutat om positivt besked för fortsatt planarbete för varvsområdet
trots att flera instanser har lämnat invändningar.
4. Inkomna skrivelser
Knippla skola

Styrelsen har mottagit en skrivelse angående

5. Kommunens informationsmöte 10 nov
Öckerö Nät svarar för
utbyggnaden av fiber för bredband i kommunen. Utbyggnadsordningen
styrs av efterfrågan. Knipplebor som har intresse av fiberanslutning
anmodas kontakta Öckerö Nät för att påverka tidsplanen för bredband till
vår ö. Mer information finns på deras hemsida ”ockeronat.se”
Knippla ö-råd har väckt frågan om väntkur och toalett på Burö.
Kommunchefen har fått i uppdrag att utreda om kommunen kan hitta en
lösning
Kommunen kommer att ta krafttag mot miljöfarlig förbränning i samband
med påskefyrarna. Mer info på kommunens hemsida och i lokalpressen.
Kommunen har akut behov av att ta fram permanent boende för cirka 20
flyktingar per år från och med 2016 . Mer information finns på
kommunens hemsida.
6. Vägar och trafik
Förstärkning och reparation av vägen vid lilla
hamnen på Knippla kommer att ske under våren 2016.
Besiktning av gatubelysningen på Knippla med avseende på otillräcklig
belysning är ännu ej genomförd. Tomas gör en påstötning.
Kommunen har påbörjat studie om trafiksäkerhet och
hastighetsbegränsning på Källö-Knippla.

Gång- och cykelvägen från Burö färjeläge till Hälsö hamn måste säkras
med separering mot biltrafiken i form av räcke eller annan fysisk
avgränsning. Detta har blivit än viktigare nu när vägen kommer att
trafikeras av allt fler skolbarn efter Knippla skolas nedläggning. Tomas
kontaktar kommunen skriftligen.
7. Prärien
Stort tack för alla frivilliga insatser för att iordningställa
lekplatsen på prärien! En ny rutschkana är lovad av kommunen, Tomas
gör en ny påstötning.
8. Slyröjning på norra Källö.

Styrelsen beslöt att avsluta frågan.

9. Vägar och fastigheter på Källö
Ö-rådet
har
genom
efterforskningar konstaterat att all allmän mark och alla obebyggda
fastigheter på Källö tillhör kommunen efter att samhällsstiftelsen år 1970
sålde detta. Därmed anser vi det vara klarlagt att alla gator och vägar på
Källö är kommunala och att skötsel och snöröjning mm är kommunens
ansvar. Lasse kontaktar kommunen för att få deras bekräftelse på att
överlåtelsen skett.
Tomas kontaktar kommunen för att höra deras planer för skolbyggnaderna
på Källö när skolan avvecklats.
10. Nästa möte

Tomas Hafstrand
Ordförande

17 jan kl 11.00 i föreningsgården.

Lars Hammarson
Sekreterare

