PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SAMHÄLLSFÖRENINGEN
Datum och tid: 8 november 2020, kl 11
Plats: HIKs lokal
Närvarande: Arne Johansson, Inge Ljung, Marie-Louise Ljung, Eva Karlsson, Anette Axelsson
Bokstad
Frånvarande:Marcel Larsson, Anders Alard, Frida Johansson, Tommy Carlsson, Viktor Carlsson
Frönell
§1
Arne Johansson valdes till mötesordförande och hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.
§2
Till sekreterare för mötet valdes Marie-Louise Ljung som förutom ordföranden valdes att justera
dagens protokoll.
§3
Förslag till dagordning godkändes.
§4
Arne informerade att EU-pengarna till Fortet via Länsstyrelsen/Jordbruksverket är framskjutet tills
våren, förhoppningsvis någon gång i mars-maj. Det positiva är att Hyppelns ansökan är registrerad och
godtagen hos Länsstyrelsen/Jordbruksverket. Vi har ansökt (vilket är nödvändigt) om bygglov hos
Byggnadsnämnden och fått ett preliminärt godkännande. Arne och Marcel har träffat två herrar från
KA4 och diskuterat/informerat tillvägagångssättet av öppnandet av Fortet. Den nya stigen upp till
Fortet har påbörjats och nu avvaktar vi medel från EU för att gå vidare.
§5
Lekplatsen vid HIK har styrelsen tidigare ansökt om hos Kommunen att få medel till att flytta. Då det
inte lyckades vid detta tillfälle har styrelsen bestämt att ta upp frågan igen. Samhällsföreningen har
föreslagit för övriga styrelser HIK och Hamnen att lekplatsen bör flyttas till området kring Viga. Ett
naturligt ställe för barnen som älskar att fiska krabbor, krabbrace och leka. Det är ett led i utvecklingen
av hamnen, de nya sjöbodarna och satsningen på turist-verksamheten där Hyppeln bör vara en naturlig
plats och första val för familjer (boende, sommarboende och båtgäster) att bo och besöka.
§6
Styrelsen beslutade att göra en påstötning till Kommunen angående badplatsen vid Sandtången som är
en kommunal angelägenhet. Det behövs mer än den årliga städningen av öns befolkning för att få bukt
med tången som gör att stranden blir mindre för vart år och eventuellt några bänkar att sitta på mm.
§7
Den pågående namninsamlingen för bättre kommunikation med Nordöleden är avslutad. Mer
information kommer inom kort via Hyppelns hemsida.
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Vid protokollet
Marie-Louise Ljung
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Justeras
Arne Johansson (ordförande)

