
Styrelsemöte Hyppelns samhällsförening  18/3 2017

Deltagare:

Arne Johansson (ordförande)
Eva-lena Niklasson
Tommy Karlsson
Anette Axelsson Bokstad
Victor Karlsson
Anders Alard
Eva Karlsson
Isabel Bjurmalm
Anders Werkström

Arne hälsade alla välkomna.

1. Trafikverket. Slutdatum för ombyggnad av färjerederiet är nu framflyttad till november 2017. 
Hanteringen av ”nödturlistan” vid Lindas haveri diskuterades. Kan förbättras.

2. Arne ska på möte med länsstyrelsen nästa lördag. Mötet handlar om utveckling av kust- 
kommuner på västkusten. Kommer att rapportera från mötet.

3. Vi har beviljats stöd från länsstyrelsen för att röja på Sandtången. Stödet är på 24000kr om året i 
fem år. Området ska inhägnas för att möjliggöra djurhållning som ska förhindra ny förbuskning. 
Får, getter och hästar diskuterades.

4. Lekplatser. Lekplatsen vid fotbollsplan ska rustas upp av kommunen. Lekplatsen på skolgården 
rustas upp av oss med överblivna pengar från festen. Eva och Isabel håller i detta.

5. Slingan  måste bättras på . Vi får knappast något stöd från kommunen så vi får använda egna 
pengar och resurser. Behövs två till tre lastbilslass. Arne kollar hur vi kan ordna detta till lägsta 
kostnad.

6. Fortet på toppen. Under 2018 och 2019 får vi pengar för att rusta upp fortet på toppen och göra 
det till ett litet museum. Arbetet omfattar också en naturstig till toppen och en träaltan så besökare 
kan sitta och beundra utsikten.

7. Städdag den 1 maj som vanligt.  Anette beställer varmkorv via affären. Isabel anmäler oss till 
Håll Sverige rent kampanjen.

8. Boken om husen på Hyppeln ska uppdateras. Ska förmodligen göras i form av en studiecirkel för 
att kunna få bidrag till arbetet. De som är intresserade att delta kontakta Eva.

9. Hemsida. Isabel ska arbeta med att strukturera upp Hyppelns hemsida så att den blir lättillgänglig
och aktuell för alla användare som t.ex.  boende , besökare och föreningar. Anders kontaktar Isabel 
för att gå igenom  hur protokoll från möten och annan information kan läggas in.

10. Scoutstugan  är en risk för barn och djur med avseende på det dåliga skick den befinner sig i. 
Ingen åtgärd från föreningen för närvarande.



Arne avslutade mötet och tackade för engagemanget. 

 


