ARKÖSUNDS INTRESSEFÖRENING

Protokoll nr 128

Styrelsemöte i Arkösunds intresseförening 2017-01-08
Närvarande styrelsemedlemmar: Björn Sahlin, Lillemor Strömberg, Tommy Nilsson, Lars-Åke
Larsson, Anna-Lena Hansson, Sebastian Wigmo, Jonas Albinsson
Övriga: Marita Hulterstam, Margareta Jonsson, Carl-Henrik Jonsson, Roland Persson
§1.

Lillemor Strömberg öppnade årets första möte och hälsade alla välkomna.

§2.

Dagordningen godkändes.

§3.

Föregående protokoll gicks igenom;
Tommy Nilsson är kontaktperson till Fahlén ang lagning av "tälttaket" på
Kvarnberget.

§4.

Bryggvandringen; Bilder behöver uppdateras. Fahlén har hållit i detta tidigare och
Tommy Nilsson kontaktar honom.

§5.

Två av broarna till badholmarna är rustade. Nästa bro är påbörjad. Vi får grusa där
behov finns - kommunen står för kostnaden. Jonas påpekade att ”estetiskt” ser en av
broarna inte bra ut då den lutar. Jonas tar kontakt med de som jobbar med broarna
och kollar om det går att justera.

§6.

Farleden 2017 vill använda badholmarna för ett barnlopp. Farleden är numera
medlem i föreningen.

§7

Förfrågan till AIF var man kan ladda elbilar i Arkösund. Det bör finnas några platser. AIF
tar upp detta med kommunen på nästa möte vi har med kommunen.

§8.

Efter förslag från revisorn tidigareläggs utskick av medlemsavgifterna. Beslutas att de
ska vara betalade 28 februari.

§9.

Kort om ekonomi: AIF:s inkomster består av intäkter från medlemmar och uthyrning av
bodarna. Samt att föreningen söker bygdepeng varje år som vi också får.

§10. Golfbanan: Lars-Åke har kontakter med City-golf, som kommer att ge förslag på hur
golfbanan kan renoveras. Ev finns möjlighet att söka bidrag från Kultur- och fritid.
Utegym: Lars-Åke fått förslag från några leverantörer och jobbar vidare.

§11. Marita Hulterstam, tar upp frågan om att det behövs solskydd vid lekparken, så att det
går att ha "fikapaus" i skugga. AIF tar upp frågan med kommunen.
Marita påpekar vidare att det lilla huset vid lekparken, är i stort behov av målning och
upprustning. Hulterstams erbjuder sig att rusta huset och AIF står för materialkostnad.
§12. Sommaren 2017: Hittills klara aktiviteter är viskvällar, teater, swimrun och NSS
aktiviteter,
§13. Övriga frågor:
- Sebastian undersöker om vi kan ha en projektor i Skärgården för filmvisning, då
föreningen äger en filmduk.
- Björn Aronsson har meddelat att det är fara för gående mellan "Wågmansboden"
och sjöräddningen på bryggorna. AIF tar frågan vid nästa möte med kommunen och
uppmanar dem att undersöka om bryggorna behöver åtgärdas av säkerhetsskäl.
- Föreslogs att annonsera på hemsidan att alla medlemmar är välkomna på AIF:s
styrelsemöten.
- Lars-Åke tar upp frågan om sponsring till golfbanan och utegymmet och föreslår att
det bildas en grupp inom AIF som jobbar med detta.
- Jonas frågar om den "tilltänkta" kanalen bakom affären. Fn ligger det på "is",
men är inte nedlagt. Gjorda undersökningar visar på mycket förorenad mark som
måste saneras innan kanal kan grävas. AIF tar frågan hur man jobbar vidare med
kanalen med Carl Hamilton och regionen, dvs saneringen och genomströmningen.
- Frågan om Servicehus till Nordanskogsbadet tas med kommunen.
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