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 Under året har det hållits 3 möten med styrelsen, 2 allmänna
möten och det har funnits representanter från föreningen vid 4
av kommunens möten.
 Vi kommer att få lantbruksstöd för att hålla markerna öppna
med hjälp av djur
 Under året kommer en skylt at sättas upp vid döingeröset
 Sandtångsvägen kommer att fixas
 Projektet rörande fortet ligger hos Länsstyrelsen. Det kommer
att ordnas en stig upp via bäcken och göras ett museum i fortet.
Eventuellt kommer vi att få bidrag för detta arbete. Troligen
kommer detta att påbörjas januari 2018 och budgeten är 1,1
miljon.
 Naturguide över de 10 öarna kommer att kunna beställas via
Arne Johansson.
 Den sittande styrelsen omvaldes med undantag för att Katarina
Olsson blev utbytt av Isabel Bjurmalm.
 Kommunen kommer att delta i ”Håll Sverige rent” vecka 16.
Frågan om Vi på Hyppeln vill vara med togs upp.
 Kommunen kommer under året uppdatera lekplatsen vid
fotbollsplanen. Vissa av leksakerna kommer att tas
bort/lagas/ersättas.
 Den stora rutschkanan lagas och flyttas från lekplatsen till Evas
brygga eller i dess närhet.
 De 14 360:- som är kvar av överskottet från hamnfester skall
användas till att förbättra lekplatsen vid affären.
 Vi kommer inte att få mer grus till slingan av kommunen i år så
vi kommer att köpa själv med hjälp av våra bankmedel.
 Ekonomin blev godkänd av revisorerna.
 Lena Lagerström har inkommit med fråga angående väg och
bänk vid slingans början. Svaret blev att vägen är läkarens egen
väg och bänken är byggd av Lasse. Det står vem som känner sig
manad fritt att reparera bänken.
 En stor positiv nyhet är att Hyppelns invånarantal 2016 ökade
med 5 personer 
 Mötet avslutades med att Martin Bjurmalm gav information
angående luftfiber från Teracom då Hyppeln tyvärr ligger sist
på utbyggnadslistan för nedgrävd fiber. Martin kommer att
fortsätta diskussionen med Teracom och hålla oss uppdaterade
så vi kan ta ställning till om detta är ett bra alternativ för oss på
ön.

