
Anteckningar från styrelsemöte Hyppelns Samhällsförening 2017-09-06

Deltagare :

Arne Johansson , Anders Werkström , Emelie Andersson ,Victor Karlsson ,Anders Alard, 
Eva Karlsson , Isabel Bjurmalm

Agenda :

Lekplatsen, Sandtången, Färjetrafiken, Fortet, Affären, Skylten badstranden, Belysningen 
gator, Rävstammen.

Lekplatsen

Isabel har drivit på kommunen för att få lekplatsen iordningställd. Även om en del har 
blivit gjort så återstår några saker. Förankring av lekhuset vill inte kommunen ta på sig. 
Arne ser till att detta blir gjort.

Sandtången

Röjning av nedre delen i princip klar. Har rönt mycket uppskattning. Planering för 
släppning av djur påbörjad. Sannolikt kommer elstängsel att användas. Till våren 
fortsätter röjningen .  Ska lämpligen vara klar till påskbrasan. Denna kan med fördel flyttas
till den plats där bränning av avfallet från röjningen utfördes.

Färjtrafiken

Ett möte mellan färjerederiet och öråden har hållits. Se noteringar på hemsidan.
 Ett möte med länsstyrelse, kommun och öråden planeras för att undersöka om det finns 
några hinder för att utveckla  färjetrafiken till Nordöarna.

Fortet

Vi beviljades inte pengar till väg till fortet och museum med utsiktsplattform. Vi gör en ny 
framställan om pengar till en väg.



Affären

Hamnstyrelsen har bett om två deltagare från samhällsföreningen till den arbetsgrupp 
som ska arbeta med affärens framtid. Anders w och Eva deltar.

Skylten Badstranden

Den vita skylten intill badstranden med texten ”Ankring förbjuden” respekteras inte. Den 
bör flyttas så att den blir lättare synlig. Texten bör omformuleras och förses med en pil ” 
tilläggning förbjuden åt detta håll, Badplats” eller något liknande. Helst skulle 
kommunens bojar placeras så att de harmonierar med skylten. Vi funderar vidare.

Belysningen på gator. 

Flera gatlampor fungerar inte. Kommunen har sagt att de kommer hit och inventerar i 
slutet av september eller början på oktober. Om inte tidpunkt för nergrävning av  nya 
elledningar är beslutad då kommer man att byta trasiga lampor. Trasiga lampor kan 
anmälas på kommunens hemsida.

Rävstammen

Rävstammen på Hyppeln verkar vara för stor. Rävarna har blivit närgångna och äter allt de
kommer åt. Kommunen hänvisar till jakträttsinnehavarna och deras skyldighet att vårda 
faunan. Anders A undersöker möjligheten att minska rävstammen.


