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Plats Församlingshemmet, Hyppeln 
 
 

 
 

Information	
Inget formellt protokoll fördes på mötet, men då protokoll efterfrågades för att 
information ska komma ut till alla och för att inte samma frågor behöver tas igen, 
skrivs detta. Detta är endast anteckningar som kan kompletteras eller justeras vid 
felaktig eller för lite information. 
 
Samhällsföreningen	

§ Det nya färjeläget är snart färdigt, det kommer testas måndag, tisdag och 
onsdag under vecka 39. 

§ Vecka 41 skall slutbesiktning göras 
§ Vecka 42 ska det nya färjeläget vara klart, Ulrika skall sedan in på varv till 

vecka 46 
§ Vecka 47 börjar arbetet på Knippla, då kommer Ulrika gå dit. 
§ Förslag finns om att kommunen ska låna i en färja igen så det finns två färjor 

till Rörö och Hyppeln, men inget beslut är fattat än. 
§ Ett förslag har lämnats in om hur en framtida tidtabell kan se ut. 
§ Samhällsföreningen fortsätter driva frågan att vi ska få ha kvar en liknande 

tidtabell som nu. 
 

§ Arbetet med fortet är på g igen 
§ Det kommer nya pengar från EU och då är Hyppeln med från starten. 
§ Idén är att det skall bli en promenadväg upp till fortet och att ett museum 

skall utformas. 
 

§ Sandtången ska fortsätta röjas, under sommaren har arbetet fått pausa pga 
värmen. 

§ Under nästa vecka, fredag och lördag kl.10-14 påbörjas arbetet igen, alla är 
välkomna att hjälpa till. 

§ Tallar bakom toaletten skall fällas 
§ Tanken är att området ska kunna stängslas in för djurhållning. 

 
§ Arbetet med elen är på g, de har börjat leverera kablar 
§ På onsdag kommer dom och tittar var dom kan ställa upp arbetsbodar etc. 
§ De ska även bygga ny transformator  
§ När arbetet är klart ska dom asfaltera vägarna 
§ De kommer samtidigt lägga ner rör för fiber, men det finns inget beslut om 

när fiber läggs i rören. 
§ Den 6 september ska kommunen ha ett möte angående fiber på Hyppeln, 

det var för få som anmälde sig men kommunen har tidigare lovat att betala 
mellanskillnaden. 
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Hyppelns	Fiskehamnsförening		
§ Arbetsdagar är bokade i de två sista helgerna i oktober och de två första 

helgerna i november. 
 

§ Robin Sjöström har ritat hamnens vision för framtiden, bilderna kommer 
sättas upp vid posten så att alla kan kommentera och tycka till. 

§ Kommunen har bett om att få in förslag på en framtida vision 
 

§ Hamnföreningen stod för avtalet med Håkan Järnebratt som haft ICA 
butiken på ön under sommarsäsongen. 

§ Ekonomiska bidrag till ombyggnad och elkostnader har hamnföreningen 
stått för. 

§ En styrelse har tillsatts i hamnföreningens dotterbolag Hyppelns 
Livsmedelsbutik AB, tanken är att denna styrelse ska driva frågan om affär 
och post, hamnföreningen får eventuellt fortsätta ta ekonomin. 

§ Eivor fortsätter arbeta med posten 
§ Hamnföreningen får bidra med de pengar som saknas utöver bidraget från 

Postnord 
§ Det behövs mer personal till posten  

 
§ Biljettautomaten har använts av 99/100 gäster, detta är bra. 

 
§ Juni månad var katastrofal för hamnen då spontarbetet i färjeläget pågick 
§ Hamnföreningen har fått mycket kritik och fått betala tillbaka en del avgiften 

 
§ Juli månad var väldigt bra 

 
§ Vissa husbilar har blivit nekade då de inte kunnat köra på rampen på färjan 

 
§ Arbetet med att ge alla boende som önskar båtplats har inte lyckats 
§ Arbetet med Viga är inte klart men skall göras klart under hösten 
§ Förhoppningen är att alla på kölistan skall få båtplats inför säsongen -19 
§ Eventuellt bör man kolla på att bygga ut gästhamnen 

 
§ Hopptornet och bastun har varit populärt, planer på att utöka med ev. en 

rutschkana finns. 
§ Kajen vid kranen är i väldigt dåligt skick, det finns ett hål i den 
§ Vägen till tippen behöver åtgärdas, hamnen äger vägen med det är 

kommunen som behöver komma fram med stora bilar, tyvärr hamnar nog 
ändå kostnaden hos hamnföreningen. 

§ Östra piren behöver säkras men detta är en stor kostnad. 
	
HIK	

§ Anordnat midsommarfirande 
§ Startade en ombyggnad av lokalen i mars, det som nu är klart fungerar bra, 

renoveringen kommer fortsätta. 
§ Renoveringarna har blivit en stor kostnad även om mycket arbete gjorts 

ideellt. 
§ Bastun har blivit fantastisk 
§ En vedeldad badtunna har byggts 
§ Kransbindning kommer anordnas runt första advent 
§ Föreningen kommer hyra ut lokalen så mycket det går. 
§ Ska fortsätta anordna bra evenemang. 
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Brf	Kvibackeskären	

§ 2års besiktning är gjord med lite anmärkningar på brister 
§ Berget i nordväst är rötet och har börjat rasa, en geolog har tagit tester, 

eventuellt kommer man tyvärr behöva näta berget. 
§ 2 nya medlemmar har tillkommit 
§ 8 helårs boende i totalt 18 lägenheter 

 
	 Hyppelns	Livsmedelsbutik	AB	

§ Styrelsen har representanter från alla föreningar och frivilliga boende på 
Hyppeln. 

§ Styrelsen tillsattes i mars 2018 och ser ut som följer: 
Jan Borgman, ordförande (rep. Hyppelns Fiskehamnsförening) 
Marcel Larsson, VD (rep. Brf Kvibackeskären) 
Karolina Sjöberg, sekreterare/ledamot 
Stefan Rundéus, ledamot 
Isabel Bjurmalm, ledamot (rep. Samhällsföreningen) 
AnnBritt Carlsson, ledamot (rep. Församlingshemmet) 
Mats Rosenqvist, ledamot (rep. HIK) 
Gustav Samuelsson, suppleant (rep. Hyppelns Fiskehamnsförening) 
Tommy Karlsson, suppleant (rep. Samhällsföreningen) 
Anna Holmgren, suppleant (rep. Församlingshemmet) 

 
§ Styrelsen fick i uppgift att fundera kring hur man kunde gå vidare efter att 

kontraktet med Håkan Järnebratt tagit slut. Diskussioner har påbörjats om 
hur lokalerna som idag står tomma kan användas. 

§ Styrelsen har haft möte med Håkan Järnebratt i augusti. På mötet frågade 
man Håkan hur han tyckte att det fungerat och hur han tänkte. Han 
informerade att det hade gått sämre än han räknat med, under försäsongen 
hade han förlorat mest men även under sommaren hade det inte gått som 
förväntat. Hans förväntningar var höga vilket han själv erkände. Sommaren 
hade inte gått dåligt men han önskade ändå mer förtjänst. Han hade fått 
information om att boende på Hyppeln tyvärr inte handlat speciellt mycket 
vilket självklart inte bara är en förlust för Håkan utan även för oss. När man 
frågade om matkassar visade det sig att även detta gått dåligt under 
sommaren. Håkans dåliga förtjänst verkar därför mest bero på att boende på 
Hyppeln inte handlat enligt honom. Enligt honom hade inte ens mindre 
personalkostnader hjälpt då det varit kunder alla tider på dagen och ofta på 
olika tider beroende på väder.  
Håkan är inte intresserad att ha öppet under eftersäsongen då det kostar för 
mycket. Han är även osäker på om han vill återvända till sommarsäsongen 
2019 och ber att få återkomma. 
Matkassar fortsätter Håkan gärna med som tidigare. 
För att sammanfatta så har det inte gått att komma fram till någon lösning 
för att Håkan ska ha en butik öppen under annat än eventuellt sommaren. 

§ Styrelsen ber Håkan ge ett besked om sommarsäsongen 2019 senast 30 
september 

§ En helårs butik på Hyppeln är i nuläget inte möjlig då boende inte handlar 
tillräckligt trots bra priser. 

§ Styrelsen ska se om det går att förhandla fram bättre avtal när det gäller 
matkassar om hamnföreningen ska stå för driftskostnader av kylar etc. Ett 
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förslag är att förhandla bort fraktkostnaden och att det istället finns en 
minimum summa för varje beställning. 

§ ICA Nära Alexius på Öckerö levererar sedan tidigare till Hyppeln men man får 
då hämta varor på färjan till samma fraktkostnad.  

§ Styrelsen kommer se om man kan utveckla ett samarbete med ICA Nära 
Alexius, Hemköp, Coop på Knippla eller annat alternativ, om Håkan inte vill 
komma tillbaka en till sommarsäsong. 

§ Kylar och frysar bör ses över, de går eventuellt att renovera men är kanske 
inte värt det, detta ska kollas upp. 

§ Styrelsen kommer arbeta för att det först och främst ska finnas en 
sommarbutik och sen får man se om en helårsbutik är möjligt. 

§ Styrelsen kommer arbeta för att en butik är öppen även under för- och 
eftersäsong. 

§ Ett förslag om kaféverksamhet har tagits fram och detta kommer styrelsen 
fortsätta utveckla. 

§ Bra idéer och tankar finns om hur man ska använda de tomma lokalerna, 
maila gärna dessa till styrelsen på butiken@hyppeln.com. 

 
Övrig	information/frågor	

§ Hamnföreningens medlemmar ska inte ensamma betala för en service som 
hela ön har tillgång till, som en affär. 

§ Förslag på att alla boende på ön betalat en avgift för att bidra till att ha en 
fungerande affär eller bra service när det gäller matkassar.  

§ Båten till Hönö Klåva har transporterad över 30000 personer. Förslag om att 
föreslå att det ska finnas en buss i anslutning som man kan ta till Burö för att 
ta sig vidare till Nordöarna. Båten kommer eventuellt lägga till vid Hönö 
Pinan istället för Hönö Klåva vilket underlättar en bussförbindelse. 

§ I Göteborg får turister information om att de bör besöka Norra skärgården. 
§ Det är ingen allmän dumpningsplats utanför tippen, se till att hålla ordning 

och släng där det ska slängas. 
§ Då man inte får neka någon att ta med sig bil till Hyppeln får inte ens 

information att det inte finns allmänna parkeringar sättas upp på Burö. 
§ Ett nytt allmöte kommer bokas in innan julhelgerna. 

 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
Karolina Sjöberg 
 


