
Anteckningar från styrelsemöte Hyppelns samhällsförening 2016-08-18
 
Närvarande. Arne Johansson, Katarina Olsson, Frida Johansson, Viktor Karlsson, Anders Alard.
 
& 1. Länstyrelsen via Bohusläns Museum kommer att ordna med en skylt på Döingeröset vid
 badplatsen Kommunen och Samhällsföreningen delar på kostnaden.

& 2.  Eva Karlsson har lagt in ett medborgar förslag angående lekplatsen på skolgården för att 
 få pengar till inköp av gummimatta till gungställningen. Svar väntas i Höst.

&3.  Ombyggnad färjeläget träff 2016-08-17 Viktor och Arne går.

& 4.  Öckerö kommun tar fram en Naturguide Tanja Barett är ansvarig alla Öar med promenad 
slinga kommer att vara med. Det ska handla om vad för växter som finns på varje ö.

& 5.  Sandtångsvägen Maritha Grek från kommunen har varit här och tittat och kommit fram till  
att det är ingen fara med vägen det behövs bara lite småsten i kanten på vissa ställen.
Arne skriver ett nytt brev till Maritha angående vägen.

& 6. Moped åkande på Hyppeln Arne har fått flera klagomål från folk som anser att när 
mindreråriga åker runt på ön ska Polis ringas, Men jag Arne anser att det får personerna själva göra
vi i Samhällsföreningen har inte med saken att göra. Tar upp detta på allmänt möte.

& 7.  Vägarna runt Hyppeln skymd sikt Mikael Karlsson har flera gånger tagit upp frågan med  
kommunen de har varit och klippt vid Rolf och Anitas men det finns andra ställen som
är skymd sikt men kommunen säger att det är privata vägar. Får ta upp detta med kommunen.
 Vad vi vet så äger kommunen väl vägarna.

& 8. Allmänt möte Troligen 2016-09-11 kl.15.00 Församlingshemmet. Åter kommer med nytt 
datum om församlingshemmet är upptaget annars gäller ovanstående. Så skriv upp och kom det är
Viktigt. Kommer att handla om Färjeläget ombyggnad, Affären mm.

& 9.När så inget mer fanns på dagordningen så tackade Arne de få närvarande för visat intresse.


