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1. SKYLTEN VID SANDTÅNGEN 

- Skylten med Ankring förbjuden vill bli flyttat med hjälp från Fritidsavdelningen i Öckerö 
kommun. En representant från Fritidsavdelningen har sätt på skyltningen i år, och är enig med 
att det är missvisande med dagens placering. Eventuellt så sätter de opp en ny skylt närmare 
den kommunala badplatsen Sandtången. 

2. UTBYGGNING AV FIBERNÄT, EL OCH GATUBELYSNING PÅ HYPPELN 

- AW informerade om att Öckerö Nät har ännu ingen ny information att komma med från 
kommunen när det gäller eventuellt finansiellt stöd för att genomföra etableringen av fibernät 
på Hyppeln. Vi väntar på att kommunen skall behandla ärende. 

- AJ informerade om att Ellevio redan är i kontakt med flera fastighetsägare för att planera 
anslutning till elnätet som skall läggas i grunden. Ellevio och kommunen kommer att samgräva 
för att lägga elnätet i grunden och montera ny gatubelysning. Öckerö Nät kommer att 
förbereda för fibernät med att lägga rör i samma kanal som Ellevio och gatubelysningen 
gräver. 

3. TRAFIKVERKET  - ARBETE PÅ FÄRJELÄGET 

- AJ var i möte med Trafikverket där det blev informerad om det vidare arbete med de nya 
färjelägena på nordöarna. Information han fick var: 

o Testning av det nya färjeläget på Hyppeln på man-ons-fre i vecka 34 ved att färjan 
kommer att lägga till vid det nye färjeläget. 

o Slutbesiktning av Hyppelns färjeläge vecka 41 
o Ulrika skall på varv i veckorna 42 till 46 
o Arbetet på Källö -Knippla färjeläge startar vecka 47 och er planerad att vara klar inom 

6 mnd 
o Det blir 3 färjar som går mellan nordöarna mens arbete på K-K pågår. När detta är 

klart går vi tillbaka med att dela färja med Röro 
o Det har blitt ställt en fråga om Trafikverket kan montera en kamera vid färjelägena på 

nordöarna, så att de till eks kan se om hur många bilar som står på Hyppeln, före de 
lastar bilar från Rörö. Trafikverket vill inte stå för kostnaden av detta, men om ö-rådet 



el lignande på ön vill stå for denna kostnaden, så vill de börja använda dissa i sina 
färger. Ö-rådet på Källö-Knippla är på gång att montera detta nu. 

o Nu skall man kunna ringa direkt till färjan, oavsett tid, för att beställa tur på 
kvällen/natten. Telefonsvararen gäller inte längre. 

4. AFFÄREN 

- Isabel informerade om att affärsgruppen har haft ett möte med Håkan, men inte hade någon 
information att förmedla då inget protokoll hade blivit skrivit från detta mötet.  

- Arne hade fått någon information muntligt från Marcel där det kom fram att sommarens 
säsong hade varken varit bra eller dålig. 

- Styrelsen var eniga om att de vill att affärsgruppen skall se på om det finnes några andra 
näringsidkare som kunna vara intresserad att driva affär på Hyppeln, utan att utesluta ICA på 
Hönö som en vidare samarbetspartner. 

- Styrelsen var eniga om att de vill att det skall vara en form for café/socialt mötespunkt också 
om vintern, och att affärstrippen skall ta detta önskan vidare i deras arbete. 

5. EU SAMORDNING 

- AJ informerade om att vi nu kommer att få stöd for arbete med fortet. Han hade varit i 
kontakt med Tommy Wallhult.  

- AJ och Tommy Wallhult hade också diskuterad möjligheterna att släppa fler tomter på 
Hyppeln, for att få fler till att etablera sig på ön, både fastboende och sommarboende.  

6. FRÅGOR INFÖR ALLMÖTE 2018-09-02 

- AJ hade fått samma fråga från flera om att städa upp på grönområdet i Viga/lilla hamnen. Nu 
står det bara en masse båtkärror där och skrotar ned området. Det ser inte trevligt ut för våra 
gäster som besöker ön. Styrelsen vill ta det upp med hamnföreningen och be de städa upp 
och be de som äger båtkärrorna att parkera den på egen tomt. Vad med att byta ut hamnens 
båtkärror med bockar? 

 


