ARKÖSUNDS INTRESSEFÖRENING

Protokoll nr 133

Styrelsemöte i Arkösunds intresseförening 2017-06-11
Närvarande styrelsemedlemmar: Lillemor Strömberg, Björn Aronsson, Björn Sahlin, Tommy
Nilsson, Anna-Lena Hansson, Lars-Åke "Tette"Larsson
Frånvarande: Jonas Albinsson, Sebastian Wigmo
Övriga närvarande: Ann-Charlotte Andersson, Roland Persson, Margareta Jonsson,
Carl-Henrik Jonsson, Christina "Kicki" Bergerup
§1.

Ordf Lillemor Strömberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§2.

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3.

Aktuella frågor
- Blommor till golfbanan mfl platser kommer den 11 juni.
- Golfbanorna kommer att renoveras med början tisdag 12 juni och är
förhoppningsvis klara den 16 juni. Därefter ska de besiktas. Jonny Bengtsson
kommer att sköta gräsklippningen vid banorna.
"Gråbo" kommer att ha hand om uthyrning av klubbor. "Tette" jobbar på ett avtal
med dem.
- Lillemor skriver en "upprop" på facebook för att hitta personer som kan tänkta sej
ingå i en grupp som kan sköta om banor och blommor.
- Gymmet kommer att börja byggas den 10 juli och är förhoppningsvis klara samma
vecka. Det blir 4 stationer vid hotellet och 3 vid fotbollsplanen. Jonas Albinsson är
behjälplig med att gräva hål för att gjuta plintar.
- Båttvätten är på plats och är igång. Hamnkontoret öppnar 15 juni.
- Stubben vid Arkö kajak är borttagen.
- Carl-Henrik och Margareta visar - i pincip - färdigt förslag för "infokiosk". AIF riktar
ett stort TACK för allt arbete de gjort.
-

"Kicki" Bergerup önskar hjälp vid kaffeserveringen i midsommar. Lillemor
efterlyser hjälp via facebook.

-

AIF har tillskrivit kommunen och bett att de ska vara försiktiga med att bötfälla
felparkerade bilar under vis- och teaterkvällar. Gäller inte de som felparkerar på
förhyrda p-platser utan på andra gemensamma ytor, när övriga parkeringar är fulla.

-

Båtkärrorna är flyttade från långtidsparkeringen till ytan vid Nordanskog, där radhus
planeras.

-

Konstaterades att "enda" båtförbindelsen till Kopparholmarna i sommar är med
Skärgårdslinjen, under ordinarie turlista.

-

Grävning för fiber till Liss-Lindö pågår.

§4.

Ansökan om tillstånd att bedriva lotteriverksamhet.
Styrelsen beslutade uppdra till Christina Bergerup att vara lotteriansvarig och ansöka
om tillstånd att bedriva lotteriverksamhet i AIF:s regi

§5.

Röjning vid några bostadshus
Lillemor visade utkast till brev med vädjan till ägarna att röja runt sina bostadshus.
Styrelsen godkände utkastet.

§6.

Övriga frågor:
Ann-Charlotte undrar hur det ser ut med genomgrävning av kanal till Lindöviken. Tette
meddelar att först ska en översiktsplan göras och fastställas och därefter kan en
detaljplan tas fram, vilket troligtvis inte ligger i närtid.

§7.

Nästa möte är söndagen den 3 sept kl 18.00

§8.

Ordförande avslutade mötet, tackade de närvarande och önskade en trevlig sommar.

Vid pennan

Justeras

Anna-Lena Hansson
sekr

Lillemor Strömberg
ordf

