Protokoll fört vid möte i styrelsen för Björkö Samhällsförening den 21/2 2017

§1

Mötet öppnas
Ordförande Helena Larsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Närvarande
Helena Larsson, Bengt Berndtzén, Kenneth Franzén, Ove Gissleholm, Cecilia
Lännerbo, Anna Wijk, Peter Domini, Bernt Jacobs, Jerker Knutsson

§3

Till sekreterare valdes Kenneth Franzén

§4

Dagordningen godkändes

§5

Föregående mötes protokoll
Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll.

§6

Skrivelser
a) till föreningen:
Inbjudan till möte om Björkö Skola med Kommunrepresentanter.
BSF tackar ja till inbjudan samt kallar också representanter från Björkö Skolverk.
Naturguide Öckerö Kommun.
Naturguiden är nu klar och kommer att komma till försäljning för 50 kr/st.
Eventuellt har vi möjlighet att få hjälp till bidrag via kommunen för skötsel av
Promenaden och rastställen.
Från Kyrkorna, Björkö, om samarrangemang i vår.
BSF godkänner den presenterade kostnaden på 2000-3000 kronor.
Gruppen Västerhavsveckan frågar om medverkan av BSF den 5 augusti.
BSF tackar Ja.
b) från föreningen
Remisssvar på Samråd FÖP Björkö.

§7

Rapporter
a. Kommunpresentationen av FÖP på SeaSide 14/1 2017.
Mötet ansåg att presentationen var bra.

b. Möte med Hönö-Öråd 30/1 2017.
Kenneth Franzén rapporterade att det finns en vilja att ta fram ett antal gemensamma
frågor från Öckerös alla Ö-råd. Frågor att ställa till Kommunen vid nästa
informationsträff. Arbetet med frågorna fortsätter den 27/2 på Hönö Bernt Jacobs och
Franzén kommer att delta som representanter för BSF.
c. Informationsmöte Öråden 21/2.
Helena informerade att i stort sett hela info mötet handlade om Tornstaden Öckerö
Centrum och Örådens frågor under den tid hon kunde närvara.
d. Arbetsgrupp för Minneslund
Inget att rapportera.
e. Singel på Gull-Majs stig.
Vi undersöker om vi kan hjälpa till. Det hade varit värdefullt om det kunde finnas en
grupp av herrar som kunde gå samman och göra sådana jobb. Vi frågar runt och
lägger in en fråga på Facebook också.
f. Utegym.
Jerker Knutsson rapporterade att allt är under kontroll. Arbetet har gått mycket bra och
stora insatser har gjorts av de som ideellt arbetat med gymmet. Det beräknas vara
klart om 5-6 veckor.
g. Trafikfrågor
Owe fortsätter att bevaka planeringen av Busshållplats-byggnationerna vid Västergårds by och Skarviksvägen. Tidsplan för arbetet är på gång och avrapportering
kommer i mars.
h. Skolfrågor
Inget nytt.
i. Seniorboende.
Peter Domini rapporterar att han tillsammans med Hans Olofsson tar fram olika
idéer hur ett framtida Seniorboende kan se ut. Det finns bl.a idéer om att det skulle
kunna finnas ett seniorboende och förskola i samma byggnad till glädje för både ung
som gammal. Mer information kommer till nästa möte.

§8

Årsmöte 2017
Årsmöte blir onsdagen den 5 april kl.18.30. Gästföreläsare på årsmötet blir
Kommunens Samhällsbyggnadschef Urban Olsson. Jerker ordnar bildkanon. Alla i
styrelsen tar med en kanna kaffe var. Styrelsen träffas kl.18.00 för iordningställande av
lokalen.
Mötet beslutade att bjuda in Skolverket och Björkö Barnen till årsmötet.
Medlemsavgiften föreslås bli oförändrad 100:-/hushåll.

§9

Björkö-Nytt och hemsidan
Nästa nummer av Björkö Nytt kommer den 2 mars. Vi ska ”blada in” inbetalningsavi.

§10 Övriga frågor
Årets städdag på Björkö blir lördagen den 8 april.

Påskefyren behöver öglor till Resegranen. Cecilia Lännerbo ringer Arne Molander och
ber honom ordna detta.

§12 Nästa möte
Styrelsemöte den 15 mars 2017.

§13 Mötet avslutades

_____________________
Sekreterare Kenneth Franzén

________________________
Justeras. Helena Larsson, ordf.

