ARKÖSUNDS
INTRESSEFÖRENING

PROTOKOLL NR. 120

Protokoll fört vid styrelse möte i Arkösunds Intresseförening
2016-03-06 kl. 18.00 i ”Skärgården”
Närv. Styrelserepresentanter:
Lillemor Strömberg, Arkösunds Sportklubb
Peter Nydahl, Promarina
Björn Sahlin, Sahlins Fastigheter
Christina Bergenrup. Arkösunds Teaterförening
Roland Persson, NSS
Tommy Nilsson, Arkösunds Sportklubb
Övriga närvarande:

Henry o Ann-Charlotte Andersson, Carl-Henrik o Margaretha Jonsson,
Rolf o Lena Sandberg, Ronald Svanberg, Lars-Åke Larsson

1.

§

Ordf. öppnade mötet

2.

§

Dagordningen godkändes

3.

§

Skärgårdssamordnare Carl Hamilton är vår nya kontakt med kommunen.
AIF ska lämna över åtgärdslistan till CH. Varför säger MEx och kultur och
Fritid nej till samarbete? C H har lovat att komma till Arkösund. Vem tar
hand om småärenden?

4.

§

Bron ut till Badholmarna kommer att vara klar till sommarsäsongen. Man
behöver även röja sly, lägga ut spänger och fylla upp på sina ställen.

5.

§

Norrköpings kommun äger Bryggvandringen. Den behöver fräschas upp, en
del skyltar är solblekta. Henry Andersson tar kontakt med Lars Fahlén,
eftersom han har allt material.

6.

§

Vägverket har hand om belysning, önskas från Bergbrantsvägen och framåt.
En busshållplats har utlovats vid nämnda väg.

7.

§

Kultur och Fritid (Eva Siljeholm) har ansvar för vandringslederna. Senare i
vår kommer en karta med utmärkta vandringsleder att sättas upp nere vid
kajen, så att båtfolket lätt kan hitta. Man kommer även att titta över lederna,
så att allt är ok.

8.

§

AIF har ansvar för fortet på Utsiktsberget (Hykneberget). Det åligger AIF att
ta bort sly. Peter Nydahl har lovat göra det. En fastmonterad bänk önskas.

9.

§

ProMarina har sålts till Pelle Dahlöf. Han tar över 8/3. (Peter kvar till 8/5)

10.

§

Allt angående sammanslagningen AIF-ASK i stort sett klar.

11.

§

Björn S redogjorde för föreningens olika konton.

12.

§

Tommy N delar ut papper angående medlemsavgift för 2016 i samtliga
brevlådor i Arkösund. Föreslår även att ett välkomstpaket ska delas ut till
nyinflyttade.

13.

§

Förslag från minigolfgruppen:
• renovera banorna
• reklamplatser, kontakt med hotellet
• sommarpraktikanter som finansieras av kommunen
• försöka bli av med arrende- och elavgiften.
• Ta hand om turistinformationen
Gruppen träffas åter om 14 dagar
Brittas Taverna kan tänka sig ta hand om golfen.

14.

§

Björn Aronsson har lämnat mått på skylten Välkommen till Arkösund till
Norrköpings Kommun, trots det kom den inte förra sommaren.

15.

§

Källsorteringen kommer att minimeras, när vi får nya soptunnor.

16.

§

Henry A tar kontakt med Göran Edström angående skötsel av parkträd
samt sly som behöver röjas vid långtidsparkeringen. Vem har ansvar för
Kvarnberget? Vems är alla båtkärror som står uppställda på
långtidsparkeringen?

17.

§

Stora parkeringen i centrum kommer att åtgärdas i år.

18.

§

Förslag från Tommy N att ordna en allmän städdag i Arkösund.

19.

§

AIF önskar en ansvarig för skötsel av gräsytor.

20.

§

All fakturering sköts av Lena Sandberg.

21.

§

Lars-Åke L tar reda på vad det kostar att lägga upp en ny hemsida.

22.

§

Ordf. avslutade mötet och tackade för visat intresse.

AIF/ASK Årsmöte 28 mars

Protokollfört av

Christina Bergenrup, sekr

Justeras

Lillemor Strömberg, ordf.

