Anteckningar förda vid allmänna mötet på hotellet i Arkösund 3:e maj 2014
Närvarande: Magnus Jonsberg från kommunen, representanter från AIF samt 91 fast boende och
sommargäster i Arkösund och närliggande öar.

Lars Lundin informerade om fibrer till Arkösund
Scanova vill bara ha en motpart , därför måste ett byalag eller ekonomisk förening bildas. Mötet
bestämde att det skulle vara AIF eftersom föreningen redan finns.
I dagsläget har 106 hushåll svarat ja på intresseanmälan. All information kommer bara att skickas
via mail.
Områden:
Arkösunds centrum, Liss Lindö, Världens ände, Horsholmen, Arkö, Hästö, Kälebo, Björkö
- Byalaget (AIF) ansvarar för:
inköp av rör
grävning och rörläggning som man betalar själv (befintlig gammal kanalisering kan inte
användas)
- Fastighetsägaren ansvarar för:
grävning och rörläggning från tomtgräns till hus
- Skanova ansvarar för:
blåsa in fibern
anslutningsenhet inne
Kostnader
Byalagets medlemmar betalar gemensamt
rören
grävningen
rörförläggningen
kopplingsboxar/förgreningar
Skanova står för
fiberinblåsningen
koppling av fibrer
Detta måste göras framöver
Bilda en arbetsgrupp (där AIF och representanter från olika områden, se ovan, ingår)
karta visande fastighetsplaceringen
avtal med Scanova
På öarna är det eventuellt bättre med luftburen fiber.
Fiber i Arkösund förmodligen inte klart förrän 2015

Björn Sahlin informerade om Bråvikslandet
Norra sidan av Bråviken + Vikbolandet. Ett projekt som Norrköpings kommun arbetat med för att
marknadsföra området. Vara ambassadör för sin egen ort. Vad har vi på Vikbolandet?
se hemsidan: bravikslandet.se

Lillemor Strömberg informerade om ASK:s uppgång i AIF
Eftersom det är svårt att få folk att ställa upp i olika styrelser, önskar ASK att bilda en egen sektion i
AIF. Både AIF och ASK har haft årsmöten, där förslaget godkändes. Ärendet tas upp på ett nytt
medlemsmöte till hösten. De nya stadgarna ligger ute på remiss och kan hittas på hemsidan upplev
arkosund.se
Lasse Hagring informerade om affären och Kompassen (puben)
Affären öppnar 1 maj och har öppet t.o.m. sista augusti mellan 9.00 och 19.00.
Puben har öppet i helgerna fram till sommaren sedan dagligen.
Kommunens representant Magnus Jonsberg informerade
–
byggt om verkstaden på kajen
–
ny bom på kajen
–
byggt ut hamnkontoret
–
sålt 6 nya tomter (totalt 16)
–
kontrakt med affären
–
skötselavtal kajen Håkan Mauritsson
–
stämt möte med ProMarina i mitten av maj angående prissättning av båtplatser
Mikkel Gade informerade om NSS:s aktiviteter
–
midsommarveckan juniorläger
–
veckan efter vuxenläger
–
18-20 juli sprint race
–
1-3 augusti Arkösundsregattan
–
SM
Lillemor Strömberg informerade om Viskvällarna på Kvarnberget (9, 16, 23, 30 juli)
Monica Sahlin presenterade Arkösunds Friluftsteaters föreställning Fiskare Arons dilemma
( 8, 10, 12, 15, 17, 19 juli)

Vid datorn

Christina Bergenrup

