ARKÖSUNDS INTRESSEFÖRENING

Protokoll nr 139

Styrelsemöte i Arkösunds intresseförening 2018-03-04
Närvarande styrelsemedlemmar:

Björn Sahlin, Tommy Nilsson, Lars-Åke "Tette"
Larsson, Sebastian Magnusson Wigmo,
Anna-Lena Hansson (per telefon)

Frånvarande:

Björn Aronsson, Lillemor Strömberg,

Övriga närvarande:

Bo Andersson, Krister Jansson, Göran Larsén,
Göran Jeppsson

§1

Björn Sahlin hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§2

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna efter nedanstående
kommentarer:
- Norrköpings kommun planerar numera för att ha nedsänkta kärl för sophantering.
Dock oklart om Arkösund kommer att få det.
- Beträffande valborg, så är vårtalare klar. Björn S har kontakt med en eldkonstnär.
- Artisterna till viskvällarna är klara.
- Teatern verkar vara "på gång" med en föreställning även 2018.
- Björn S har pratat med Peter Gagner Geeber ang vykortssamlingen
och eftersökt ett pris på densamma. Björn har också varit i kontakt med Bosse
Axelsson och Göran Jeppsson om vykort som även de har. Inget bud föreligger ännu.
- Datum för kurs i hjärtstartare är satt till 19 maj. Man ska då läsa en bok och
genomföra ett digitalt prov innan kursen. Lämpligt att sex funktionärer som brukar
vara med vid arrangemang på Kvarnberget deltar. Uppdrogs till Lillemor att ta
fram förslag på vilka som ska delta och presentera på årsmötet.
Förutom den fördjupande kursen ovan, kom förslag att ha en visning för
allmänheten på t ex AIF:s allmänna möte.

- Tommy har delat ut meddelande om medlemsavgiften och årsmötet i alla brevlådor i
Arkösund med omnejd.
- Sjöräddningens skrivare som AIF ev skulle kunna överta fungerar inte. AIF måste ta
beslut om att skaffa ny skrivare. "Tette" åtog sig att efterhöra med ev sponsor.
§4

Ekonomi; Björn Sahlin redogör för den ekonomiska ställningen.

§5

Rapporter
- Scenprojektet. AIF har ansökt om 150 000 kr från kommunen för upprustning av
scenen på Kvarnberget och har beviljats 150 000 kr. AIF kommer att skjuta till
20 000 och teatern skjuter till ytterligare 20 000. Förslag att scenen ska vara färdig
till den 5 juni då Norrköpings musikklasserna önskar ha ett uppträdande i Arkösund
och vill nyttja scenen.
Tommy N. och Björn S driver projektet från AIFs sida.

§6

Aktuella frågor/bevakningspunkter
- Detaljplaneringen av Arkösunds centrum. Tette redogör för det första mötet i AIF:s
detaljplaneringsgrupp och vad som hittills gjorts. Tette visar förslag till "upprop"
till boende i Arkösund om deltagande i planeringen. Förslaget presenteras på
årsmötet den 24 mars. Projektet bör också marknadsföras på hemsidan, på det
allmänna mötet och i t ex golfboden.
- Bryggvandringen; uppfräschning och byte av bilder pågår. En boende har erbjudit
Tommy N att vara delaktig i bryggvandringen och bidra med historiska bilder.
Sebastian meddelar att det finns ett fotoarkiv i Oxelösund, där man ev kan söka
gamla bilder från Arkösund. Något för AIF?
- Kommunen har lovat renovera toaletterna vid Vattenverket. Det behövs dock flera
toaletter i Arkösund. De som finns vid det sk servicehuset kommer inte att användas.
- AIF har fått en förfrågan från trollkarl som vill uppträda i samband med
midsommarfirandet. Frågan bordläggs till årsmötet.
- Om det är för mycket snö den 14 april, då städdagen är planerad kommer den att
skjutas fram.
- Meddelades att en spårkälke för skidspår finns tillgänglig i "huset" vid
fotbollsplanen och att AIF gärna får disponera den
Diskuterades möjligheten att ploga upp en rundbana på t ex Lindöviken, för
att kunna åka skridskor.
Föreslogs att vidtala några personer som ev skulle kunna vara behjälpliga med att
spåra upp skidspår och skridskobana till nästa vinter.

§7

Kommande aktiviteter
- Årsmöte 24 mars 2018; Sebastian ordnar projektor för att kunna visa bilder
om bl a detaljplaneringen.

§8

Övriga frågor:
- Sköldvik håller på att renoveras och håller öppet som vandrarhem.

§9

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades.
- Årsmötet bör ta beslut om inköp av projektor för bildvisning.

§10 Nästa möte äger rum söndagen den 8 april 2018 kl 18.
§11

Björn S avslutade mötet och tackade de närvarande.

Vid pennan

Justeras

Anna-Lena Hansson
sekr

Björn Sahlin

