ARKÖSUNDS INTRESSEFÖRENING

Protokoll nr 132

Styrelsemöte i Arkösunds intresseförening 2017-05-07
Närvarande styrelsemedlemmar: Lillemor Strömberg, Björn Sahlin, Tommy Nilsson, AnnaLena Hansson, Lars-Åke Larsson, Sebastian Wigmo
Frånvarande: Jonas Albinsson, Björn Aronsson,
Övriga närvarande: Göran Larsen, Roland Persson, Margareta Jonsson, Carl-Henrik Jonsson
§1.

Ordf Lillemor Strömberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§2.

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3.

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades.
- Frågan om solskydd vid lekparken stryks, då kommunen meddelat att det inte ska
vara några solskydd på lekplatser.
- Frågan om servicehus vid Nordanskogsbadet stryks, då det är en fråga för
campingen.
- Frågan om att bilda arbetsgrupper inom AIF skjuts till hösten 2017.

§4.

Föregående protokoll gicks igenom.

§5.

Minigolfbana och utegym,
- Utegym är beställt och kommer att monteras 9-10-11 juli. Det måste grävas 12 hål
på fotbollsplanen och en grupp behövs som fixar detta. Det behöver undersökas
vilka ledningar som finns på planen, innan grävning, så att ev kablar inte grävs av.
Jonssons erbjuder inkvartering under 3 nätter för de som monterar gymmet.
Då kommunen meddelat att gymstationerna kan ställas "var som helst" på planen.
så förslås att de ställs runt "röret".
Minigolfbanan, kommer att åtgärdas i juni, dvs då ta 6 banor bort. Två personer
kommer första veckan i juni och AIF behöver hitta övernattningsmöjligheter för två
personer under 3 nätter.

§6.

Informations- och orienteringsskyltar
Jonssons presenterade ett nästan färdigt förslag.

§7.

Vid nästa möte med kommunen bör följande frågor tas upp:

Toaletter, bryggvandringen, långtidsparkeringen, båtturer från Arkösund till
Kopparholmarna, badplatser, Sköldvik, renhållning - ett telefonnummer att ringa när
containrarna är full, bör finnas på resp plats.

§8.

Aktiviteter sommaren 2017:
- Allmänt möte 27 maj kl 10, vilket är ett informationsmöte på 1 timme.
- Midsommarfirandet tas på nästa möte. Viktigt att få fram lotteriansvarig efter Kicki
Bergenrup som kan samköra med Kicki detta år.
- Lillemor gör en "bemanningslista" för servering, entré-hinkar mm på viskvällar och
teater.

§9.

Övriga frågor:
- Göran Larsen meddelar att det inte är helt omöjligt att Anders Ludde Lundin kan vara
behjäplig med att göra en ny hemsida.
Lars-Åke har också pratat med kommunen om ny hemsida och AIF skulle ev kunna "hänga
på" det arbete som kommunen gör. Priset för detta kommer ev att vara 25–30000 kr.
- Då det kommit synpunkter på att det är skräpigt vid Wissionshuset och Kungsberget
kommer Lillemor att skriva ett brev till resp ägare, med uppmaning att fräscha upp runt
husen.
- Sebastian åtar sig att - i samråd med Meg och Janne på Sjöräddningen - skaffa defibrillator
till Skärgården, vilket beslutades på senaste medlemsmötet.

§10. Nästa möte

Då första söndagen i juni är pingstdagen flyttas nästa möte till söndagen den 11 juni 2017 kl
18.00

§11. Ordförande avslutade mötet och tackade de närvarande.
Vid pennan

Justeras

Anna-Lena Hansson
sekr

Lillemor Strömberg
ordf

