
HYPPELNS SAMHÄLLSFÖRENING 

P R O T O K O L L  S T Y R E L S E M Ö T E  2 0 1 8 - 0 4 - 0 8  

Datum:  2018-04-08 
Ordförande:  Arne Johansson 
Sekreterare: Isabel Bjurmalm 
Justerare: Eva Karlsson, Anders Werkström 
 

Närvarande: Arne Johansson, Eva-Lena Nicklasson, Isabel Bjurmalm, Frida Johanson,  
Tommy Karlsson, Annette Axelsson Bokstad, Anders Alard, Eva Karlsson, 
Anders Werkström 

Frånvarande: Emelie Andersson, Victor Karlsson 

1. STÄDNINGSDAG 

- Vi kör på den 28 april. 
- Korv och dricka fixar Frida 
- Isabel anmäler oss till Skräpplockardagen hos kommunen  
- Isabel fixar affisch i postrummet, annons på Facebook och på hemsidan  
- Vi möts på skolgården kl. 10.00 
- Anders A. har beställd nya grillar som står runt på slingan, 5 STK. Vi kan använda några av 

dessa för vår grillning. 

2. SKYLTEN VID SANDTÅNGEN 

- Skylten som står nedanför det nyröjda området, flyttas längre mot norr 
o Arne ser på hur man ska flytta den till den lilla udden, där det inte önskas att båtar ska 

läggas till. 
o Ny text på skylt? Inte avklarat. 

- Oro över om att folk kommer att ta med bil i stället för båt till Sandtången, nu som vägen har 
blivit så bra. Hur ska vi undvika att det körs bilar ut till Sandtången? 

o Förslag om att sätta upp bom vid Scoutstugan eller en skylt om att bara behörig trafik 
ska kunna använda denna väg, då det är där allmän väg slutar. Också förslag att sätta 
upp skylt i andra ändan av slingan för att undvika motortrafik på slingan. 

o Arne hör med kommunen om denna fråga. 

3. UTBYGGNING AV FIBERNÄT PÅ HYPPELN 

- Anders Werkström hade ett möte med Öckerö Nät där det informerades om status i projektet 
och tider för öppna informationsmöten mellan fastighetsägare och Öckerö Nät blev satt. 

- Det är många som har föranmäld sig, men det inte alltid överensstämmelse mellan antal 
föranmälda och de som i slutändan faktisk beställer fibernät.  

- Det kom en fråga om varför priset var så högt. AW informerade om att Öckerö Nät har haft 
lägre pris på tidigare projekt, men att detta visade sig vara felkalkylerat, den verkliga 
kostnaden var högre. 



- AW informerade att om det inte blir minimum 70% av fastigheten som beställer, så måste de 
stoppa projektet och höra med kommunen om att kan få stöd för att genomföra projektet 
ändå.  

- Fråga om samgrävning med kommunen med elnätet och gatubelysning är ställt till 
ÖN/kommunen, och vi skal få svar av dem snart. 

- Det kommer förmodligen att dröja ett tag innan de plockar ned dagens ADSL utrustning, då 
den är ganska ny.  

- De som eventuellt ska arbeta med utbyggningen, måste ha kanske barack eller en lägenhet att 
bo i medan de arbetar.  Öckerö Nät får komma tillbaks med info om detta. 

4. TRAFIKVERKET  - FÄRJETIDER 

- Ett möte mellan Trafikverket, kommunen och representanter från alla samhällsföreningar från 
nordöarna ska ske nu i april efter en önskan av Ö-rådet. Ö-rådet är oroade över de nya 
ekonomiska krav på färjetrafiken som har antytts av den nya chefen för Nordöleden på 
Trafikverket, och som kan påverka turlistan till öarna. Arne deltar på mötet. 

- Fråga om varför det är 20-minuters turer mellan Burö-Hyppeln i turlistan då detta påverkar 
när Västtrafik sätter upp sina turer med bussen. Frida ställer frågan vidare till Trafikverket. 

5. AFFÄREN 

- Isabel informerade om affärsgruppens arbete. Inga kommentarer på detta. 
o Det blev frågor om varför postlådorna skall flyttas. Många tyckte det inte är bra att de 

flyttas ut av affärslokalen som de står i idag. Isabel informerade om att detta är en 
fråga som borde ställas till hamnföreningen, för att få mer klarhet i orsaken till detta.  

- Det blev kommenterat att det är många unga på ön som skulle kunna stå i ett café och sälja, 
då det inte kräver 18-års gräns. 

 


