ARKÖSUNDS INTRESSEFÖRENING

Protokoll nr 138

Styrelsemöte i Arkösunds intresseförening 2018-02-04
Närvarande styrelsemedlemmar:

Lillemor Strömberg, Björn Sahlin, Tommy Nilsson,
Lars-Åke "Tette" Larsson, Anna-Lena Hansson,
Sebastian Magnusson Wigmo

Frånvarande:

Björn Aronsson

Övriga närvarande:

Margareta Sjögren-Jonsson, Carl-Henric Jonsson,
Birgitta Svanberg, Ronald Svanberg, Roland
Persson, Krister Jansson (per telefon)

§1

Ordf Lillemor Strömberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§2

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna

§4

Ekonomi
Pga att Handelsbanken inte längre hanterar kontanter har intresseföreningen bytt till
Länsförsäkringar. Samtidigt togs några bankgironummer - som inte används - bort.
Preliminär redovisning klar av föreningens kostnader/intäkter
Redovisning sker på årsmötet
Pengarna för Visionshuset redovisas för sig
Kvar finns 443.810:--, som ska komma alla i Arkösund tillgodo

§5
-

Rapporter
Kommunmöte i december där Lillemor, Björn och Tette från AIF deltog:
Kommunen har bestämt att de 2 milj man fått från Coast4Us ska användas för
administration av detaljplanering av Arkösund såsom sophantering i centrum, kultur
o fritid, badplatsernas utveckling, utegym för alla åldrar och för att ta fram
grundkartor mm.
Fn jobbar kommunen för att
alla fastighetsägare ska ha en egen soptunna,
ta fram "papperskorgar", som fåglarna inte kan ta sopor ur,

-

toaletterna ska renoveras inför 2018 års säsong och hållas städade,
bryggor nr 14 och 15 (vid Arkö krog) ska renoveras,
iordningsställa långtidsparkeringen och ta fram skyltförslag för densamma,
planera för servicehus i Beckmansviken och Nordanskog,
få bra frekvens på soptömning. Där jobbar också Nrkp vatten med ett
sophanteringsprojekt som ska vara klart till sommaren 2018.

AIF informerade om "Arkösundsbornas" intresse för Arkösund och för viljan att
vara aktiva i planeringen, när det gäller planläggning av centrumplanen och dess
utveckling
Kommunen meddelade att de uppskattar allt som AIF gör för Arkösund
§6
-

Aktuella frågor/bevakningspunkter
Lars-Åke "Tette" berättade mera från decembermötet om planerna på utveckling
av Arkösund och visade kartor över hur kommunen tänker att utbyggnad ska kunna ske.
Tette kommer att maila ut underlag från mötet med kommunen.
Kommunen har gjort en gedigen utredning - inkluderat tidsplan och kostnadsberäkning.
Tanken är att utbyggnaden ska vara självfinansierad bl a genom försäljning av tomter.
Under hösten 2018 kommer kommunen att arbeta fram planer och fram till 201909 ska
kommunen " vara en bit på väg". 202009 ska ett förslag kunna finnas för att gå till
beslut. Protokoll finns från stadsplaneringsnämnden.
Tette berättar vidare om möte (den 20 jan) med Krister Jansson och Pelle Dahllöf efter
Norrköpings kommuns planbesked. Mötet utgick bl a från Henry Anderssons
tidigareplaner för badholmarna och Arkösund och hur AIF ska gå vidare, samt hur alla
Arkösundsbor ska ges möjlighet att komma med synpunkter och delta i planeringsarbetet. Föreslås att styrelsen ska bilda en arbetsgrupp för fortsatt arbete och dialog med
boende i Arkösund.
Styrelsen beslutar tillsätta en arbetsgrupp enligt förslag ovan och Lars-Åke "Tette"
Larsson uppdras att vara sammanhållande för gruppen. Anna-Lena anmäler sig som
"dokumentatör". Övriga ingående i gruppen är till en början Krister Jansson, Roland
Persson och Carl-Henrik Jonsson.
En första information till boende i Arkösund ges vid årsmötet den 24 mars.
Kontaktpersoner i kommunen är Veronica Höijer och Anna Karlin

-

Arbete med golfbanan startar efter städdagen
Frågan om offentliga toaletter handhas av MEXX

§7

Kommande aktiviteter
- Allmän städdag 14 april kl 10.00. Tommy fixar korv och annonsering.
- Valborg; beslutades att brasan tänds på den gamla platsen. Björn S undersöker
alternativ till fyrverkerier, som t ex eldjonglör eller lasershow. Lillemor fixar facklor
och "kollar" förslag på vårtalare. Birgitta Svanberg tillfrågar Arkösundskören om
deras medverkan. Korv, kaffe och lotterier ska finnas.
- Björn S meddelar att artister till viskvällarna är "i princip" klara

§8

Årsmöte våren 2018
- Datum för årsmöte bestämdes till lördagen den 24:e mars kl 15.00. AIF bjuder på
kaffe och våfflor.

§9
-

Övriga frågor:
Några hundägare har efterfrågat möjligheten till hundrastgård i anslutning till
"Skärgården". Beslutades att sätta upp skyltar runt fotbollsplanen med uppmaning till
hundägare att "plocka upp efter sin hund".

-

Björn Aronsson har meddelat att anbud till Östgötatrafikens skärgårdstrafik ska vara
"inne" 15 febr.

-

Tommy ska skriva ett underlag för anbud till byggfirmor för att bygga om scenen vid
Kvarnberget. Teatern är ”med på tåget”.

-

Ny hemsida: Anders "Ludde" Lundin har gjort en grundstomme. Sebastian, SjögrenJonssons och Björn S jobbar vidare. Alla i styrelsen uppmanas lämna förslag till
hemsidans innehåll.

-

Peter Gagner Geeber har en samling gamla vykort över Arkösund som han undrar om
AIF är intresserad av. Även Anna-Lena Axelsson har vykort över Arkösund. AIF har
intresse och det uppdrogs till Björn S att undersöka saken vidare.

-

Den tavla - i form av ett panorama av fotografier - som AIF fick förra sommaren bör
sättas upp i skärgården.

-

Sjögren-Jonssons och Tommy N undersöker vad som behöver göras för att rensa i den
sk vävstugan.

-

Tette undersöker om lamporna på golfbanan är bytta.

-

Sebastian planerar kurs i hantering av hjärtstartaren och återkommer med datum.

-

Sebastian undersöker om skrivare, som finns vid Sjöräddningen och som skänkts av
Birgitta Andersson fungerar och kan användas av AIF.

-

Lillemor återkommer med datum för "översyn" av stadgar och framtagande av
verksamhetsplan.

-

Årsavgiften ska vara betald till årsmötet. Tommy kommer att lägga ut meddelanden i
brevlådorna.

§10 Åtgärdslistan bordlades.
§11 Nästa möte äger rum söndagen den 4 mars 2018 kl 18.
§12 Ordförande avslutade mötet och tackade de närvarande.

Vid pennan

Justeras

Anna-Lena Hansson
sekr

Lillemor Strömberg
ordf

