Knippla Ö-råd
Protokoll från möte 2016-08-21
Närvarande:
Från styrelsen:
Tomas Hafstrand, Lasse Hammarson, Charlotte
Karlsson, Ingvar Persson, Caroline Claesson
1. Ordförande för mötet

Tomas

2. Föregående protokoll

Inga synpunkter.

3. Utbyggnaden Fiskaregården/Varvsområdet
Ingen ny information
om planarbetet. Tomas kontaktar kommunen på nytt för att få besked.
4. Vägar och trafik
Kommunen har inte återkommit
angående besiktning av gatubelysningen på Knippla.
Frågan om
kommunens ansvar för vägunderhåll är under utredning mellan
kommunen och Lantmäteriet.
Cykelväg mellan Burö och Hälsö
hamn kommer att byggas i höst. Charlotte undersöker hur man tänker sig
lösa kritiska korsningar med biltrafiken.
5. Skolan på Källö
Skolan är såld till BJC Group. Vid ett möte
med BJC, KIK och Ö-rådet kom man överens om att nuvarande
verksamhet får fortgå säsongen ut. BJC kommer i höst redovisa kalkyl för
lokalernas driftkostnader. Nytt möte mellan parterna gällande fortsättning
av KIK´s samt övrigas verksamhet sker under november. Tomas
kontaktar kommunen om att den ev. hyr in sig i gymnastiklokalen för
övrigas verksamhet framöver. BJC utreder hela fastighetens framtida
användning. Större förändring kommer sannolikt att dröja 5 år.
6. Fiber för bredband
Öckerö När AB kommer att informera om
bredbandsutbyggnad tisdag 23 aug kl 18.15 i föreningsgården på
Knippla. Alla intresserade uppmanas att komma.
7. Knippla Färjeläge
Trafikverket påbörjar ombyggnaden vid
Hyppeln i höst , vilket innebär att Knipplas ombyggnad sker först hösten
2017. Projektet medför att färjan Ulrika skall byggas om med en tillfällig
klaff i ena ändan för att klara provisorierna på Hyppeln och Knippla under
byggtiden. Detta kommer eventuellt att innebära viss begränsning av
nuvarande kapacitet fram till 2018 då vårt nya färjeläge blir klart.

8. Övrigt
Simlärarboden vid badplatsen förfaller,
kommunen kontaktad.
Inre delen av Linneviga behöver rensas upp.
Kommunen är inte intresserad. Vi undersöker vad vi själva kan göra.
Frågan om utökad parkering och väntrum med toalett på Burö kommer
ställas till kommunen vid nästa Ö-rådsmöte i september.
9. Ö-rådet planerar att undersöka möjligheten att anordna friluftsbad för
rörelsehindrade. Charlotte kontaktar hamnstyrelsen för att samordna detta
med hamnens planer. Sannolikt finns bidragspengar att söka för detta.
10.Nästa styrelsemöte
Söndagen
föreningsgården. OBS klockslaget!
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