ARKÖSUNDS INTRESSEFÖRENING

Protokoll nr 141

Styrelsemöte i Arkösunds intresseförening 2018-05-06
Närvarande styrelsemedlemmar:

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

Frånvarande:

Björn Sahlin, Björn Aronsson

Övriga närvarande:

Roland Persson, Margareta Sjögren-Jonsson, KarlHenrik Jonsson

§1

Ordf Lillemor Strömberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§2

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3

Föregående protokoll bordlades till nästa möte.

§4

Ekonomi; Inget att rapportera

§5 Rapporter;
Lillemor, Björn S och Tette deltog i möte med kommunen den 20 april 2018 där projektet
Coast4us presenterades; vilka pengar man fått och vilka som är inblandade i projektet. Från
Arkösund var det många som deltog, bl a campingen, hotellet, Arkösunds hamn m fl.
Konstaterades att det endast finns en mycket liten del till de praktiska "problem" som
Arkösund har. När det gäller den detaljplan som kommunen har fått 2 miljoner för att ta fram
ett förslag till, var kommunen noga med att poängtera att AIF få "säga sitt" innan man tar
fram en detaljplan. Detaljplanen ska påbörjas hösten 2018 och om det finns ett medborgarunderlag kommer detaljplaneringen att gå både smidigare och lättare. Detaljplaneringen
kommer att pågå under ca 1 år och ska därefter gås igenom innan den kan antas.
§6
-

Aktuella frågor/bevakningspunkter
Detaljplaneringen av Arkösunds centrum.
Många har visat muntligt intresse och kommer förhoppningsvis att komma med
konkreta förslag.

-

Bryggvandringen;
Ingenting kommer att hända i år beträffande upprustning av bryggvandringen, då det
är oklart vem som har ansvaret.

-

Toaletter för allmänheten;
De fyra offentliga toaletterna håller på att renoveras och kommer att öppna 1 juni.

-

Renoveringen av scenen på Kvarnberget pågår för fullt och just nu jobbar man med
golvet. I höst ska taket renoveras.

-

Hemsidan, Margareta S-J rapporterade hur långt hemsidesgruppen kommit. Kontakt
är taget med Anders "Ludde" Lundin

-

Golfbanorna; Samma avtal som förra året kommer att gälla med Mats i "gula huset".
Nya skyltar ska göras med swishnumret till golfbanan. Skötselgrupp bör finnas from 10
juni. Norrköpings kommun har beviljat 20000 kr för blomplantering. Beslutades att
rensa mera "sly" vid golfbanan innan säsongsstart.

§7
-

Kommande aktiviteter
Midsommarfirandet.
Samma upplägg som förra året; Jonas Albinsson, Pia och Farida står för detta.
Rolf Sandberg undrar om det skulle kunna sättas upp ett stålrör för midsommarstången.
Jonas A och Tette undersöker.

-

Teater; förberedelser och träning pågår.
Lillemor efterlyser "personal" i kaffeboden - teaterkvällarna 10-12-14 juli och
17-19-21 juli. Man bör vara på plats från kl 18.
Frågan ställdes om AIF måste registrera moms vid kaffe-försäljning på Kvarnberget.
Lillemor kollar detta.

-

Parkering på teater- och viskvällar; Lillemor har kontaktat kommunen ang de
parkeringsböter som upprättas på framförallt viskvällarna.

§8
-

Övriga frågor:
Kommunen har aviserat att långtidsparkeringen kommer att vara avgiftsbelagd hela året.
Avgiftstiden för centrumparkeringen är utökad att gälla 1 maj-30 sept och kommunen
meddelar att skyltningen ska ändras.
Diskuterades den utökade avgiftstiden och beslutades att uppdra till Lillemor att skriva
till kommunen och be dem begränsa tiden till 15 juni - 30 augusti.

-

Uppdrogs till Margareta och Tette att ta fram hänvisningsskyltar vid utegymmets
stationer som visar att det finns gym på två ställen i Arkösund.

-

Lillemor tar kontakt med Bertil Berg och/eller Jens Caap för att utröna villkoren för att
"vem som helst" ska kunna nyttja tennisbanorna i Arkösund. De ska enl avtal vara
tillgängliga för alla.

-

AIF har idag 228 medlemmar, vilket är en positiv utveckling.

-

Styrelsen har tagit ett "digitalt" beslut att skicka blommor till Henrys begravning samt
skicka minnesgåva till SSRS Arkösund.

-

Anna-Lena meddelar att hon (som privatperson) fotat det - på vissa håll - sönderkörda
motionsspåret (Arkösundsleden) och skickat bilder till Göran Edström Norrköpings
kommun. Göran Edström står som kontaktperson betr skogsgallringen. Tommy kollar
upp vad kommunen beställt från Holmen.

-

Allmänna mötet hålls den 9 Juni mellan 09-10.

-

Tommy ombesörjer att det sätts upp en ny badstege vid flotten utanför badholmarna.

-

Tette har träffat Jim Carlsson som uttryckt önskemål om att få möjlighet för
ungdomar att samlas i huset "Skärgården".
AIF ställer sig positiva till detta - förutsatt att föräldrar tar ansvarar och medverkar.
Uppdrogs till Jim att "rådda mer" i detta.

-

Internet till Skärgården ska komma kvartal 2.
§9 Åtgärdslistan bordlades till nästa möte.

§10 Nästa möte äger rum söndagen den 3 juni 2018 kl 18.00.
§11 Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande.
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