ARKÖSUNDS INTRESSEFÖRENING

Protokoll nr 137

Styrelsemöte i Arkösunds intresseförening 2017-12-03
Närvarande styrelsemedlemmar:

Lillemor Strömberg, Björn Sahlin, Tommy Nilsson,
Lars-Åke "Tette" Larsson, Anna-Lena Hansson

Frånvarande:

Björn Aronsson, Sebastian Magnusson Wigmo,
Jonas Albinsson

Övriga närvarande:

Roland Persson, Margareta Sjögren Jonsson,
Carl-Henric Jonsson

§1

Ordf Lillemor Strömberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§2

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§4

Aktuella frågor
- Inbjudan till möte med Nrkp kommun (Karin Jonsson) 12 dec och 20 dec
informationsmöte om vad som händer i Arkösund. Lillemor undersöker vad som ska
tas upp på de olika mötena och meddelar styrelsen.
Lillemor och Björn (ev Jonas Albinsson) representerar AIF den 12:e,
Lillemor, Lars-Åke, ev Björn och/eller någon mer från "badholmsprojektet" deltar
den 20:e. Viktigt att prioritera vad kommunen behöver åtgärda i AIF:s
"åtgärdslista".
- Fortsättningsvis skickar Lillemor ut - till styrelsen - dagordning till olika möten som
kommunen och andra "organ" inbjuder till.
-

Julgranarna är klara och tända.

- Lars-Åke har studerat det examensarbete om möjlig utveckling av Arkösund som
Martin Larsheim gjort och som kommunen "sneglar" på. Arbetet kan vara ett bra
underlag för fortsatt detaljplanering av Arkösund-

§5

Aktuella bevakningspunkter
- Beslutades bilda en informationsgrupp för att jobba vidare med en ny hemsida.
Gruppen består av Björn S, Margareta och Carl-Henric Jonsson samt Sebastian
Magnusson Wigmo. Anna-Lena o Roland "kollar" med Anders "Ludde" Lundin
vilka villkor/krav han ev har för att hjälpa till med hemsidan.
- Tommy meddelar att Holmen skog ska röja och återställa körskador vid
skogsavverkningen ovanför långtidsparkeringen och hotellet. Anna-Lena har
informerat motionsspårsansvarig att motionsspåret behöver ses till.
- Lillemor tar upp frågan om blompengar för 2018 med Karin Jonsson vid mötet med
henne.
- Varken kommunen eller Dennis Aronsson, som driver campingen kommer att ha
vägbelysningen på campingen tänd under vintern, då det kräver att all el på
campingen är på. Lars-Åke undersöker med Dennis vad det skulle kosta att
göra en ombyggnad av elen, så att endast vägen belyses. Ev kan AIF sponsra en
ombyggnad.
- Christer Hellström på Sköldvik har ambitionen att vandrarhemmet ska rustas och
öppna igen till sommaren 2018

§6

Övriga frågor:
- Beslutades att sätta upp en "vepa" med "välkommen till Arkösund" i kröken vid
infarten. Björn har en sådan. Tommy erbjuder sej att "putsat" till den välkomstskylt
som suttit vid hamnpiren.
- Datum för nedtag av julgranen bestämdes till den den 27 januari kl 15.00
- Tommy föreslog någon form av aktivitet inför nyår, t ex glöggvandring.
Tommy jobbar vidare med frågan.
- Tommy erbjuder sig att rensa och iordningställa "golfboden". Mats som driver
restaurangen i Gråbo äger det som står i boden.
- Beslutades att köpa in en färgskrivare till AIF. Björn S undersöker.

§7

Nästa möte äger rum söndagen den 4 februari 2018 kl 18.

§8

Ordförande avslutade för mötet och tackade de närvarande.

Vid pennan
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Anna-Lena Hansson
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Lillemor Strömberg
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