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1. Ordförande för mötet

Tomas

2. Föregående protokoll

Inga synpunkter.

3. Utbyggnaden Varvsområdet
BJC group arbetar med
detaljplanen i kontakt med Hamnen för utformningen av varvsområdet.
Örådet anser att frågan om lokalisering av återvinningsstationen och
helikopterlandningen måste inarbetas i planförslaget.
4. Fiber för bredband
Öckerö Nät fortsätter sin kampanj på Knippla
och hoppas kunna starta fiberutbyggnaden i december i år.
5. Knippla skola
Byggherren kommer söka nytt bygglov för
nybyggnad i stället för ombyggnad på f d Knippla skola. I stort sett
samtliga lägenheter är nu sålda.
6. Inkomna skrivelser

Inga

7. Övrigt
Ö-rådet har kontaktat kommunen i ett antal olösta frågor.
Gräsklippning i parken genomfördes efter vår påstötning med gott
resultat.
Kommunen kommer anlita en arborist för att åtgärda parkträden med
avseende på risk för nedfallande grenar mm. Beskedet gavs i juni månad.
Hastighetsskyltningen bör utökas med målade 30- markeringar på
utsatta platser ev kompletterat med farthinder. Trots upprepade
påstötningar om olycksrisken är kommunen fortfarande passiv i frågan.
Arbetena vid Västra hamnen är nu nästan klara, visst asfaltsarbete
återstår. Ö-rådet vill ge en eloge till kommunen och dess entreprenör
Hönö Schakt för ett utmärkt resultat!
Matbutiken på Hyppeln har nu lagts ner. För att inte möta samma
öde på Knippla uppmanar Ö-rådet alla Knipplebor att stödja vår
COOP Nära och handla dagligvarorna hemmavid!

Ö-rådet efterlyser att kommunen anlägger en brygga för anlöp med
egen båt vid Burö färjeläge. Nuvarande brygga är mycket svårtillgänglig
och inte utformad för säker tilläggning.
8. Samordning för EU stöd
En
arbetsgrupp
har
bildats
med
representanter från ö-rådet, hamnen, KIK samt Centrumlivs. Motivet är
att inom ramen för glesbygdsprojekt inom EU öka kännedomen om
Knippla och därmed besöksantalet på vår ö. Gruppen kommer genomföra
ett första planeringsmöte den 2 sept . Ö-rådets kontaktperson är Ingela
9. Färjetrafiken
Vid ett möte mellan nordöarnas ö-råd och
representanter för Trafikverket den 23 aug framförde man nordöarnas
önskemål att få behålla turtätheten på färjetrafiken även efter
ombyggnaden av Hyppelns och Knippla färjelägen. Trafikverket
meddelar dock att man avser gå tillbaka till ordinarie turlista efter att
arbetet på Hyppeln är klart i april och efter planerat varvsbesök för Ulrika.
Ö-råden påtalar den positiva responsen från alla berörda med den
nuvarande turlistan och befarar att en återgång till den gamla turlistan
motverkar samhällets ambitioner att utveckla ett levande samhälle även på
nordöarna. Ö-råden på nordöarna kommer därför att ta initiativ till ett
möte med Länsstyrelsen, Trafikverket och Öckerö kommun i denna fråga.
Ombyggnaden av Knippla färjeläge kommer starta till våren 2018 och
Knippla kommer då att trafikeras enbart av färjan Ulrika.
10. Nästa möte
Tomas Hafstrand
Ordförande

8 okt kl 11.00 i föreningsgården
Lars Hammarson
Sekreterare

