ARKÖSUNDS
INRESSEFÖRENING

PROTOKOLL 111

Protokoll fört vid styrelsemöte i Arkösunds Intresseförening 2013-09-01
Närvarande: Lillemor Strömberg, Arkösunds Sportklubb
Ronald Svanberg, Föreningen Gamla Arkösund
Peter Nydahl, Pro Marina
Roland Persson, NSS
Christina Bergenrup, Arkösunds Friluftsteater
Björn Sahlin, Sahlins Fastigheter
§ 1.

Ordförande Lillemor Strömberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2.

Dagordningen godkändes

§ 3.

Protokoll 110 gicks igenom och följande konstaterades
' Henry har gjort iordning kungastenen
' Invigningen av Kopparholmarna var fin
' Golfen gått ganska bra
' Hamnfogde inte klar
' Tre medlemmar har fortfarande inte betalat medlemsavgift
' Niklas Aronsson hör med kungahuset ang. invigning av Estelle

§ 4.

Skärgården diskuterades, AIF:s ansvar är bl.a städning av golv och ventilation, byte
av lampor. Fasad och centraldammsugare är däremot kommunens ansvar.
Golvet i köket måste göras i ordning inom det snaraste. Kan PRO göra jobbet om
AIF står för materialet.

§ 5.

Summering av sommaren
' många nöjda besökare i Arkösund i sommar
' viskvällarna fungerade bra ( Hur tänker hotellets nya ägare ang- viskvällarna)
' Bodarna uthyrda ung. i samma omfattning som förra året. ( v. 27 tom v. 30)
' Klagomål på Sköldviksbadet – dåligt med sand

§ 6.

ASK:s uppgång i Intresseföreningen, hur ska det se ut? AIF får hjälp av advokat att
skriva ihop det. Jackteús har fått i uppdrag att diskutera med ASK:s medlemmar.

§ 7.

Hotellets nya ägare har stora visioner ang hotellet och Arkösund.
De vill också vara med och driva arbetet med fibern till Arkösund.

§ 8.

Magnus Jonsberg är ansvarig för Arkösund men har varit svår att nå under våren.
Lillemor skriver ett brev till honom och skickar en kopia till hans chef, att vi inte kan
acceptera detta.

§ 9.

Badholmarna är viktigt att göra iordning å det snaraste. De är ansiktet utåt för
Arkösund.

§ 10.

Frågeställningar Vem ansvarar för gatubelysningen från 50-skylten in i A-sund?
Vad kan kommunen göra åt skrot- Ola i Östra Husby?

§ 11.

' Roland tog upp frågan om gatljus på båda sidor om bussen vid brandstationen.
Beroende på vilket håll chauffören kör in ifrån är det antingen ljus eller kolsvart.
' Dränera sankmarken i skogen mellan Världens ände och Kälebo. Farligt att gå där.
Roland tar reda på vem som äger marken.

§ 12.

Möte med Kathleen Ginyard fredagen 13 sept. AIF önskar en fast summa till
viskvällarna.

§ 13.

Nya medlemmar: Musikservice, Jonas Ahlström Stenvik Kälebo samt Café sundet
vill bli medlemmar i AIF:

Nästa möte 29/9

Vid datorn

Justeras

Christina Bergenrup, sekr.

Lillemor Strömberg, ordf.

