ARKÖSUNDS INTRESSEFÖRENING

Protokoll nr 134

Styrelsemöte i Arkösunds intresseförening 2017-09-03
Närvarande styrelsemedlemmar: Lillemor Strömberg, Björn Sahlin, Tommy Nilsson,
Anna-Lena Hansson
Frånvarande: Lars-Åke "Tette"Larsson, Björn Aronsson, Sebastian Wigmo, Jonas Albinsson
Övriga närvarande: Roland Persson, Göran Larsén
§1.

Ordf Lillemor Strömberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§2.

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3.

Föregående protokoll bordlades.

§4.

Ekonomi; efter sommaren finns det överskott från såväl viskvällarna som golfbanan.
AIF måste skicka faktura för blomsterarrangemangen till kommunen. Det bör
undersökas om det är ansökt om pengar från kommunen för utegymet,

§5.

Åtgärdslistan bordlades till nästa möte.

§6.

Rapporter
- Sommaren har varit bra. Kommentarer har hörts om att Arkösund börjar likna
Sandhamn. Fortfarande är dock AIF:s arbete - förutom sommaraktiviteterna - okänt
för många. Kanske AIF bör göra sej mer känd genom någon form av reklamlapp
och ev utskick under den tid, sommargästerna bor i Arkösund.
- Kommuninfo: Lillemor rapporterar från möte med Karin Jonsson om ett antal saker
som behöver förbättras; bryggvandringen, sophämtningen, toaletter mm. Karin
Jonsson säger att nu när översiktsplanen är klar, ska det planeras för toaletter. Ett
nytt servicehus planeras också till 2018.
- Bertil Bergerup arbetar med en ansökan om bidrag från kultur och fritid, för att
bygga om teaterscenen. Kostnaden beräknas till ca 120 000 kr. Tommy Nilsson
kommer - för AIFs räkning - att arbeta tillsammans med Bertil om ansökan, som ska
lämnas senast den 30 oktober.

- Sluttningen vid teaterscenen behöver fyllas ut, så att fler kan få plats. Styrelsen
tillstyrker detta. Bidrag ska sökas ur en fond som heter Norrköpings bästa.
Resterande kostnader tas från "Kvarnbergspengarna".
§7.

Aktuella bevakningspunkter
- Björn kontaktar Anders "Ludde" Lundin för hjälp med ny hemsida.

§8.

Henry Andersson har överlämnat "sina" planer och tankar om badholmarna till
Lars-Åke, Pelle Dahllöf, Anna-Lena och Roland. Fortsatt arbete när kommunens
översiktsplan är klar.

§9.

Övriga frågor:
- Vad som gäller beträffande uthyrning av tennisbanorna till allmänheten bör tas
upp med kommunen då tennisbanorna ska vara tillgängliga för alla.
- Det finns pengar att söka för att göra lekplatsen mer tillgänglig. Senaste
ansökningsdag är 31 okt. Roland undersöker villkoren och om möjligheter finns,
formulerar en ev ansökan.
- Kicki Bergerup ansvarar lån/bokning av Skärgården. Föreslås att det tas fram
riktlinjer och en kalender som är tillgänglig för styrelsen.
- Ta upp med kommunen att det verkar finnas en flytbrygga vid bryggvandringen som
är privat. Det får inte finnas några privata bryggor där.
. Badholmarna behöver förses med mera grus och sand och staketet på
restaurangberget måste stagas.
- Kommunen har en policy att det inte ska finnas några omklädningsrum vid
badplatser, så därför blir det inga vid badholmarna.
- Efterfrågas en sammanställning av regelbundna aktiviteter i AIFs regi, t ex gympa,
- AIF kommer inte att anordna aktiviteter under Östgötadagarna. Då det är
"näringsidkarnas" arrangemang, är det de som får anordna det
- Långtidsparkeringen skulle ha fixats under sommaren 2017, men hittills har
ingenting hänt. Frågan tas med kommunen.
- Ungdomarna som bott på Sköldvik har flyttat och det sägs att Sköldvik åter blir
vandrarhem.
- Beslutades att - som tack från AIF - bjuda de som på frivillig basis hjälpt till med
skötsel av golfbanan, blommor mm, på mat vid Strandgrillen den 9 okt. Dryck
betalas av deltagarna själva.

§10. Nästa möte är söndagen den 1 okt kl 18.00
§11. Ordförande avslutade mötet och tackade de närvarande.
Vid pennan

Justeras

Anna-Lena Hansson
sekr

Lillemor Strömberg
ordf

