Arkösunds Intresseförening Styrelsemöte nr: 108
2 maj 2013 i "Skärgården"

Närvarande: Ronald Svanberg, Roland Persson, Henry Andersson, Lillemor Strömberg

1.

Ordförande Lillemor Strömberg förklarade mötet öppnat.

2.

Genomgång av föregående mötesprotokoll

3.

Rundtur för att hitta lämplig plats för återvinningscontainrar.
Dagens plats är olämplig, då det regnar blir det bara lervälling och vintertid är halka och snö
stort problem.
Förslag att ställa dem där gamla telefonkioskerna stod och göra ett snyggt staket runt för att det
ska se trevligt ut
Alternativt att göra en plats vid Kvarnberget.
Ytterligare ett alternativ finns men är idag P-platser.
I skrivandets stund väntas svar från Magnus på FTI om förflyttning av containrarna.

4.

Diskuterade grävning för genomströmning Nordanskog-Bäckmansviken. Kommunen menar att
inget kommer att hända de närmsta 10-15 åren? Dock har WSP gjort en geo undersökning för
att se om möjligt att göra genomgrävning.
AIF kontaktar WSP för att se vad de gjort och vilken information de kan ge.

5.

Endast 10 tomter är sålda på Nordanskog. Var närmre 20 var sålda sist vi diskuterade med
Magnus Jonsberg???? Vad gäller?
Kolla med M. Jonsberg

6.

Minigolfbanan. Kontakta Benny Pettersson och se om han vill iordningställa minigolfen till
säsongen.
Fråga de som hade det förra året om de vill köra igen.
Vi behöver ta 10% av intäkterna för förebyggande underhåll av golfbanan. Ska skrivas in i
kontraktet ned den som driver banan.

7.

Vårmöte 25 maj kl. 15-16 på hotellet.
Rent informationsmöte med workshops.
Informerar gör AIF, ASK, NSS, Arkösunds Livs, Kommunen, SSRS, Lasse Lundin (fiber i Arkösund)

8.

Sammanslagning av AIF – ASK. Lillemor pratar med Jacktéus vad ASK har för framtidsplaner?

9.

Roland Persson har förslag för förbättringar för trivseln i Arkösund.
Bättre belysning vid busshållplatsen (vändhållplatsen), katastrof vintertid.
Belysning även till Kröken som det varit tidigare.
Kommer kungen att inviga båten Estelle här i Arkösund? Ryktet säger så. Kolla upp på hovets
hemsida. Han bör då skriva sitt namn på berget vid hotellet där tidigare kungar skrivit.
Fler papperskorgar i byn, i hopp om mindre nedskräpning.

10.

Nästa möte 20 maj kl.18.00 i Skärgården

Vid pennan

Justeras

Lillemor Strömberg

Ronald Svanberg

