
                            Möte samhällsföreningen 2015-11-14

  Mötet öppnas av Ulla
 Kommuninformation ; Ensamkommande flyktingbarn. Kommunen ålagda 

av migrationsverket att ta emot fler än det uppgjorda antalet (12 st) 
Boende på Hönö hotell och Björkö med 14 platser vardera-

 Ny vattenledning mellan Knippla och Hyppeln, projekteras
 Planerade projekt ; Skatepark på på Prästängen, Lägenheter ( 20 st 

insatslägenheter Sandlyckevägen)  start 2016. Närhälsan Öckerö, 
byggnation på tomt mittemot apoteket ev start 2016

 Fiberanslutning förtsätter i kommunen Öckerö/ Hönö klart. Lägenheterna
Kommer att vara inkopplade på fibernätet. Ett intresse finns och 
ansvariga kommer bjudas hit för information.

 Enligt uppgift från kommunens badplatser, ska tillsyn av badplatser ske
 2 ggr/v på vintern, och 1 ggr/dag sommartid, gäller hela kommunen

 Hyppelns projekt ; Storevale (Arne)med utsiktsplats runt om, röjning av 
Järslätta och fårhus, uppräknat till 1,2 miljoner. Ansökan till våren
Röjning av särskilt värdefull mark; (Ulla)Kontakt tagits med 
Länstyrelsen. Representant kommer i början på 2016 för inspektion, 
identifiering av  områden och rådgivnig. Ansökan ska vara inne i mitten av
maj.
Röjning /Underhåll av övriga områden ( utefter vägar, badplats bl.a)
En diskussion kommer att tas med ansvariga tjänstemän för förslag om att
intresserade här på ön kan ta på sig ansvaret för en ersättning . 
Verksamhetschef Füsun Uzuner kommer hjälpa till med detta. Mötet 
godkänner detta förslag!

 Norma påtalar att folk plockar stenar i stenmalar, vilket är förbjudet. Även
stenrösen ska skyddas. Förslag på uppsättning av skyltar som inf 
allmänheten om detta.

 Mikael Karlsson påtalar att ”Döingeröset” får mer och mer sten. Menar att 
det tidigare var i jämnhöjd med marken. Det enda som finns kvar av tre. 
Säger sig kunna hjälpa till att återställa i ursprungligt skick.

 Bygget ; Fortskrider enligt plan. Prel. Inflyttning 15 april-1 maj.
3 lägenheter kvar. Inf. möte för köparna kommer bli i jan. Önskemål att 
repr. För ön, (samhällsförening HIK ) för presentation är önskemål.

 Midsommarfirandet;  2015 blev en tråkig utveckling med splittring och 
frustration som följd. Alla må ha olika åsikter om var firandet ska ske , 
men respekt och lojalitet  med HIK, som år efter år gör ett jättearbete 
borde vara en självklarhet.  Repr, HIK ,Hamn och samhällsförening har 
suttit ned för att försöka hitta en gemensam ståndpunkt, jobbas vidare på 
detta, för att inför midsommar 2016 hittat en lösning.

 Parkeringar; Representanter från kommun kommer under nästa v, för att 
inspektera området norr om färjeläget, för att kunna skapa platser för 
uthyrning till boende och sommargäster.

 Mötet avslutas

       Ulla Cronqvist ordförande
                                                                                         




