Protokoll nr 136

ARKÖSUNDS INTRESSEFÖRENING
Styrelsemöte i Arkösunds intresseförening 2017-11-05
Närvarande styrelsemedlemmar:

Lillemor Strömberg, Björn Sahlin, Tommy Nilsson,
Anna-Lena Hansson, Lars-Åke ”Tette” Larsson,
Sebastian Magnusson Wigmo, Jonas Albinsson

Frånvarande:

Björn Aronsson

Övriga närvarande:

Roland Persson, Krister Jansson

§1

Ordf Lillemor Strömberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§2

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3

Styrelsen konstituerade sej enligt nedan och gäller from 1 januari,
Ordf Lillemor Strömberg, sekreterare Anna-Lena Hansson, kassör Tommy Nilsson
Ledamot: Björn Sahlin, Lars-Åke ”Tette” Larsson, Jonas Albinsson
Suppleant: Sebastian Magnusson Wigmo
Föreningen tecknas av ordföranden Lillemor Strömberg eller den hon sätter i sitt ställe.
Vid uttag av föreningens medel tecknas föreningen av kassören Tommy Nilsson och
ordföranden tillsammans.

§4

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§5

Aktuella frågor
- Temperaturen i huset skärgården är konstant för varmt och varit så under de
senaste tre åren.
- Carl-Henric Jonsson och Jan Waldeck har sett ut en julgran till "centrum" och tittar
efter julgransbelysning till densamma.
- Carl-Henric, ser till att kvitton för belysning till julgran kommer in så att de utlovade
20 000:-- från kommunen blir utbetalda
- Leo är vidtalad att byta lamporna i belysningen vid golfbanan till ledlampor.

- Då elförbrukningen i "bodarna" ser olika ut, beroende på verksamhet beslutades att
bodar som tar mera el än andra (t ex om det finns frysdiskar i boden), ska betala en
extra summa för elförbrukning.
- Diskuterades representation i olika grupper där AIF bör medverka, då AIF är en
referenspunkt. Definierades följande grupper
Forum
Landsbygdsråd
(ansvarig Ingela Grankvist, landsbygdsutvecklare)

§6.

Representant från AIF
Lillemor Strömberg/ Björn
Sahlin

Vikbolandets företagsgrupp
(ansvarig Bo Axelsson)

Björn Sahlin

Skärgårdsrådet
(ansvarig Carl-G Hamilton, skärgårdsutvecklare)

Lars-Åke Larsson

Upplev Norrköping-turistinfo
och försäljning av paket

Lillemor Strömberg/
Björn Sahlin

Nämndmöten

Lillemor Strömberg och
lämplig person beroende på
vilka frågor om behandlas

Aktuella bevakningspunkter
- Embryo till ny hemsida finns. Lillemor skickar länk och önskar återkoppling. När ny
hemsida är klar, bör det tas fram en instruktion för hanteringar av densamma och
vilka som ska hålla den aktuell.
- Tommy Nilsson följer upp att ris plockas bort efter avverkningen i skogen ovanför
hotellet och vid motionsspåren. AIF bör vara med vid besiktningen.

§7

Övriga frågor:
- Förslag att sätta upp en stor tavla vid infarten till Arkösund - synlig för alla - med
information om vad som händer i Arkösund.
-

På fråga om AIF får bidrag från kommunen, så meddelades att inga bidrag ges ut,
dock har punktbidrag delats ut, t ex upprustningen av broarna till badholmarna.

- Krister Jansson åtar sej att undersöka vilka ev åtaganden/skyldigheter kommunen
har beträffande bryggvandringens upprustning och skötsel.
- Vilket typ av kontrakt har Mauritzon och vilken giltighetstid

- Diskuterades sopstationen i byn, som ofta översvämmas och där de näringsidkare
som inte har egen sophämtning fyller containrarna.
Krister J meddelar att det är Byggnadsnämnden som har hand om sophanteringen
numera och åtar sej att undersöka lite närmare vad som gäller.
- Belysningen på campingen är släckt. Önskas belysning, då den vägen är en
promenadväg för många Arkösundsbor. Lars-Åke undersöker med kommunen.
- Toalettfrågan måste lösas i Arkösund, då det saknas "användbara" toaletter. Det har
gått från 15 toaletter till 4, som dessutom är i otjänligt skick. Krister J undersöker.
- Frågan väcktes om att driva centrumbebyggelse vid parkeringen. Nu när översiktsplanen är klar bör AIF jobba vidare med frågan och ta fram en detaljplan.
Lars-Åke jobbar vidare med frågan för AIF:s räkning.
- Lars-Åke meddelar att Harstena samfällighetsförening har fått klartecken för
muddringsarbete, där ett stort område ska grävas ur. Valdemarsvik kommun har
fått EU-bidrag för detta.
- Sebastian undersöker villkor för sk SMS tjänst för utskick, kostnad, villkor, och vilka
kombinationer som finns av t ex mail och sms.
§8

Nästa möte äger rum den 3 dec kl 18

§9

Ordförande avslutade för mötet och tackade de närvarande.

Vid pennan

Justeras

Anna-Lena Hansson
sekr

Lillemor Strömberg
ordf

