Arkösunds intresseförening

Protokoll 125

Styrelsemöte i Arkösunds intresseförening 2016-10-09
Närvarande styrelsemedlemmar: Lillemor Strömberg (ASK), Björn Sahlin (Sahlins
Fastigheter), Tommy Nilsson (ASK), Göran Larsén(NSS), Peter Nydahl och Christina
Bergenrup (Arkösunds Friluftsteater)
Övriga: Lena Sandberg, Lars-Åke Larsson samt Besos Tongur

§ 1. Mötet öppnades av Lillemor Strömberg
§ 2. Dagordningen godkändes
§ 3. Genomgång av protokoll 124
§ 4. Björn pratat med Fahlén angående tälttaket. Tyget är helt. Ev går det att sy/bygga om.
Tommy har fortsatt kontakt med Fahlén.
§ 5. Inga svar från kommunen angående bryggorna och fästena i berget. Lillemor skickar
mail till ansvarig och påpekar att inget hänt.
§ 6. Bryggvandringen diskuterades. Vill ha fler foton och få med Bryggvandringen och
Utkiksberget i Arkösunds- och Vikbolands-broschyren.
§ 7. Lars-Åke har haft kontakt med City-golf. Någon därifrån kommer ut och tittar för att ge
förslag på hur vi kan göra golfbanan attraktivare. Önskar ett annat avtal med
arrendatorn (en fast summa). Vidare behöver både sly och myrstack tas bort.
§ 8. Viskvällarna väntar på 30 000:- från Region Östergötland samt faktura från STIM.
§ 9. Försäljning av kaffe, lotter m.m. gav drygt 34 000:§ 10. Får man inte till arbetsgrupper för att utföra saker, blir det inget.
Arbetsgruppen för minigolfen har fungerat utmärkt, medan arbetsgruppen för
integrationen av flyktingbarnen inte fungerat.
§ 11. Bestämdes om städdag i Arkösund (+golfbanan) lördagen den 29:e oktober. Kl. 10.00
träffas vi vid ”Skärgården”. Ta med räfsor! Säckar och arbetshandskar ordnar Tommy.
Bjuds på kaffe och korv.
§ 12. Världens ände görs iordning när fibern är klar.
§ 13. Vandringslederna i skogen måste röjas (fullt med rötter och sly)

§ 14. Om kommunen fixar motionsspåren ordnar AIF ett ute gym. Det finns färdiga paket att
köpa. Var ska det ligga? Förslag vid Skärgården eller ovanför Arkö krog.
§ 15. Badplatsen vi Sköldvik måste åtgärdas.
§ 16. Mötet avslutades.

Nästa möte Höstmöte 6:e november kl. 18.00

Vid datorn

Justeras

Christina Bergenrup (sekr)

Lillemor Strömberg (ordf)

