Knippla Ö-råd
Protokoll från möte 2018-03-25

Närvarande:
Från styrelsen:
Tomas Hafstrand, Lasse Hammarson, Charlotte
Karlsson, Ingela Malm Colliander
1. Ordförande för mötet

Tomas

2. Föregående protokoll

Inga synpunkter.

3. Utbyggnaden Varvsområdet
Avtalet mellan BJC group och
Knippla Hamn för utbyggnaden av varvsområdet är inte klart.
4. Fiber för bredband
Öckerö Nät kommer att starta upp
utbyggnaden av fiber på Knippla inom kort Man kommer kontakta
samtliga intressenter för att boka tid för möten om installationen i varje
anslutningspunkt.
5. Samordning för EU stöd
Källö-Knippla Intresseförening Ekonomisk
Förening för diskussioner med kommunens näringslivsenhet.
Representanter för VG regionen kommer att besöka Knippla i vår inför
arbetet med en handlingsplan. En enkät kommer att skickas ut till de
boende och innan sommaren planeras ett informationsmöte på Knippla.
6. Inkomna skrivelser
handlägger.

Deklarationspapper från Skatteverket. Tomas

7. Färjerederiet
Representanter för Trafikverket kommer
träffa de tre nordöarnas öråd och Arne Lernhag på kommunhuset den 16
april för att diskutera våra färjeförbindelser. Tomas och Lasse deltar
8. Öckerö översiktsplan
Samrådsredogörelsen finns att läsa på
kommunens hemsida. Planen är nu utställd för allmänheten och alla har
möjlighet att yttra sig skriftligen fram till den 6 maj. Se vidare
kommunens hemsida.
Lasse formulerar och lämnar ett yttrande från
ö-rådet.

•
•
o
o
o
o
o

BYGGA, BO & MILJÖ
Kommunens planarbete
Översiktlig planering
Översiktsplan
Utställning av ny kommuntäckande översiktsplan
Gällande översiktsplan "ÖP05"

9. Övrigt
Vårt byte av kassör för ö-rådet har inte kunnat
genomföras på grund av Swedbanks byråkrati. Tomas handlägger byte av
bank.
Ö-rådet planerar ett politikermöte på Knippla i augusti
inför höstens kommunalval.
Noteringar från kommunens möte
med samtliga ö-råd den 20 febr finns på kommunens hemsida
10. Årsmötet
Ö-rådet har årsmöte söndag den 22 april kl
11.00 i Föreningsgården. Lasse kontaktar Yvonne i valberedningen.
Motioner lämnas skriftligen senast 8 april till Tomas.
11. Nästa möte
Tomas Hafstrand
Ordförande

8 april kl 11.00 i föreningsgården
Lars Hammarson
Sekreterare

