ARKÖSUNDS INTRESSEFÖRENING

Protokoll nr 127

Styrelsemöte i Arkösunds intresseförening 2016‐12‐04
Närvarande styrelsemedlemmar: Björn Sahlin, Lillemor Strömberg, Tommy Nilsson, Lars‐Åke
Larsson, Anna‐Lena Hansson
Övriga: Göran Larsén, Peter Nydahl, Roland Persson
§1.

Lillemor Strömberg öppnade mötet

§2.

Dagordningen godkändes

§3.

Från skärgårdsrådets möte och framtidsvisioner
Lars‐Åke har deltagit i möte med skärgårdsrådet 2 dec 2016. Forum som bedriver
lobbyverksamhet och utveckling av skärgården mot beslutande organ och handla om .
nationella frågor. Rådet har två möten per år och har några arbetsgrupper som arbetar
runt uttalade frågor, som t ex fiberutbyggnad, transportfrågor (tunga transporter),
strandskydd, bygglov, skärgårds‐linje‐trafik, vatten och avlopp. Rådet vill samordna
frågor och "spindel" i detta nät är Carl Hamilton.
Lars‐Åke föreslår att företagar‐nätverk skulle sträcka sig längre än Arkösund, dvs
Aspöja mfl öar som har närmare till Arkösund än annan större ort som man idag
tillhör.
Karin Jonsson (c), visar intresse att utveckla Arkösund. Lars‐Åke föreslår att det ska
bildas en arbetsgrupp som sammanfattar vad som behöver göras i Arkösund.

§4.

Lillemor redogjorde för Pelle Dahllöfs möte med kommunen. Lasse Söderström,
tekniska kontoret samordnar aktiviteter från kommunens sida i Arkösund och tar över
det som MEXX och kultur‐ och fritid gjort.
Omklädningshytter ska byggas vid badholmarna och servicehus vid Nordanskogsbadet.

§5.

Tälttaket vid kvarngrunden ska lagas till nästa säsong. Ev behöver ett nytt tas fram till
efter 2017. Hur kan man marknadsföra denna plats bättre?

§6.

Bräder på bryggorna på bryggvandringen behöver bytas och foton behöver
kompletteras.

§7.

Lillemor visar en tavla som är en gåva från Olle Edelberg. Föreslogs att tavlan hängs i
Skärgården och att en kopia tas fram som får hänga på hotellet.

§8.

Lars‐Åke kollar möjligheter till utegym och tar in anbud. Plats för utegym diskuterades.
Önskvärt att det är centralt med närhet för såväl boende, som båt‐ och hotellgäster.

§9.

Långtidsparkeringen behöver rensas från båtvagnar mm, skyltas och belysas bättre.

§10. Behov av motionsslingor finns.
§11. Anna‐Lena föreslår en planeringsdag under januari månad. Förslag lördag den 14:e kl 10.00‐
14.00.... A‐L fixar macka.
§12. Styrelsemöte..... 8 januari kl 18.
Avgående ledamöter Roland Persson och Peter Nydahl, avtackades med en blomma.
Vid pennan
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