
Anteckningar från möte med Hyppelns samhällsförening 2016-09-11 14.30.

Syftet med mötet var att informera om  och diskutera följande frågor.

- Färjelägets ombyggnad

- Affärens framtid

- Övriga frågor

1. Arne hälsade alla välkomna och inledde med att informera om färjeläget. Från och med v42  kommer
färjan att gå från det provisoriska färjeläget. Färjan kommer endast att gå mellan Burö och Hyppeln 
varför de som skall från Hyppeln till Rörö och vice versa  måste åka via Burö. Ordinarie tidtabell skall 
hålla i möjligaste mån.
 Syftet med ombyggnaden är förutom underhållsaspekter att göra färjan mindre känslig för extrema 
vattennivåer samt att förbereda för en eventuell större färja. Arbetet beräknas vara avslutat 1 juni 2017.

2. Arne informerade om Projekt Storevale (väg upp till bunkern). Offertförfrågan ute på grävjobbet. 
Detta krävs för att kunna få pengar till projektet.

3. Två möten med länsstyrelsen har hållits beträffande röjning av buskar ovanför badstranden och 
återställa naturen. Projektet löper på 5 år och beräknas starta i liten skala i år. Länsstyrelsen kommer att
presentera en plan för arbetet. Länsstyrelsen kommer att bistå med pengar men det kommer att behövas
en del frivilliga insatser. För att landskapet inte ska växa igen krävs att betesdjur finns på platsen. 

4. Lars-Åke redogjorde för statusen för affären.  Ekonomiskt sett har affären genererat ett överskott 
som möjliggör att den kan drivas över denna vinter. Det har dock krävt stora ideella insatser av en liten 
grupp människor.  För att affären skall ha en framtid behövs någon handlare som kan driva affären som 
sitt eget företag. Idag drivs affären som ett bolag ägt av hamnföreningen. På sikt är detta ingen hållbar 
lösning. Det krävs också att fler engagerar sig och hjälper till med skötseln av affären eftersom den inte
orkar bära en anställd till. Att minska öppettiderna på vintern är inget alternativ för då försvinner EU-
bidraget.
 Efter Lars-Åkes redogörelse uppstod en livlig diskussion om vem som ska hjälpa till med vad. 
Följande mer konkreta förslag och synpunkter noterades:

- Ordförande i respektive förening på ön träffas och diskuterar möjligheter för en gemensam plan att 
stötta affären med utgångspunkt från att affären är ett gemensamt intresse för alla på ön.

- En lista med konkreta jobb sätts upp i affären (typ soptömning, uppackning , städning, betalning av  
räkningar etc) . Listan bör även visa lämpliga tidpunkter och kontaktman för att utföra jobbet.

- Det kan vara svårt för yrkesarbetande med barn hemma att göra någon större insats men en och annan
pensionär skulle kanske kunna ställa upp.



5. Arne informerade om att flera hört av sig till honom angående mopedkörande ungdomar på ön och 
ville att samhällsföreningen skulle polisanmäla. Samhällsföreningen är ingen polis och kommer inte att 
göra någon polisanmälan. Däremot förtjänar det att påpekas att om det är så att någon kör moped utan 
försäkring eller mopedkörkort eller trimmad moped kan konsekvenserna för förare och målsmän bli 
allvarliga om något händer.

6. På en del tomter på ön växer häckar och buskar ut över vägen. Detta hindrar trafiken och kan ge 
skador på bilar och traktor. Kan eventuellt påverka snöröjningen i vinter. Berörda ombedes åtgärda.

7. En offentlig toalett vid färjeläget behövs med tanke på det stora antal dagbesökare på sommaren.
 Arne skriver till kommunen. 

8. Caisa och Eva redogjorde för långvariga kontakter med kommunen beträffande lekplats och gungor. 
Trögt att jobba mot kommunen!

9. Arne uttryckte en förhoppning att det kan ordnas en allmän julgran i år.

10. Arne avslutade det välbesökta mötet och tackade för visat intresse samt bad alla fundera på hur man
kan bidra till affärens fortlevnad.


