Protokoll Björkö samhällsförening
Styrelsemöte onsdag 22/8, kl. 18.00, Båtklubbens lokaler
1. Mötet öppnas
2. Närvarande
Närvarande: Pernilla Eng, Helena Larsson, Peter Domini, Peter Hohlfält, Sara
Almroth, Owe Gissleholm, Bernt Jacobs, Anna Wijk, Angelica Mattsson
Ej närvarande: Christine Ostwald, Bengt Berndtzén

3. Sekreterare för mötet
Peter Hohlfält

4. Dagordning
Godkändes

5. Föregående mötes protokoll
Godkändes

6. Skrivelser
Till föreningen:
Ärendelistor kommunala nämnder:
Kommunen har gjort en sammanställning på de lokalutvecklingsprojekt som
prioriteras för de närmaste 10 åren och där står följande:
Verksamhet: Björkö förskola och skola – Behovsbeskrivning: Barn/elevantalet växer
på Björkö. Moduler uppställda på såväl förskola som skola för att täcka dagens behov
– Åtgärd: Helt ny huvudbyggnad – Färdigställt: 2021
Inkomna mail:
Mail angående att ge ett samtyckande till att det via hembygdsföreningen påverka
kommunen till ett inköp av mobil projektor, projektorduk och ljudanläggning för de
ideella föreningarna på ön. Samhällsföreningen ställer sig bakom ett fortsatt arbete
med detta.
Fråga om att sätta upp skyltning kring nedbrytning av olika material. Styrelsen tog till
sig tipset och funderar på hur vi kan överföra det till Björkömiljön.
Från föreningen
Inget
7. Rapporter
a) Björkö Seafood festival

Festivalen drog ca 1800 personer och var en lyckad tillställning även om den fick ett
abrupt slut.
Hamnföreningens nästkommande styrelsemöte kommer att diskutera frågan om
kommande event framöver avseende styrning, engagemang etc.
b) Branden
Myndigheten gör utredning kring erfarenheter från branden.
c) Trafikfrågor
Inget pågående förutom asfaltering. Läget runt parkering vid Grönevik har klart
förbättrats efter omdisponering av parkeringsplatserna.
d) Stenmålning /Världens barn
Första deletappen avklarad Hamnen-Klarvik och kommer att följas av en etapp två
med Klarvik – Trollvik. Skyltning för slingan kommer att sitta i vardera ända
framöver.
e) Tankar om marknadsföring
Rensning på Facebook kommer att göras via ett separat möte – Ansvariga Pernilla,
Owe, Angelica och Peter H och Peter D.
f) Ny skola på Björkö
Se skrivelser i övrigt inget nytt
g) BID – hamnprojekt
Hamnen kommer inte att dra i ett eventuellt BID-projekt men Samhällsföreningen
kommer att utreda om möjlig fortsättning i separat gruppering. Ansvariga Emelie,
Peter D, Sara.

8. Björkö-Nytt – hemsida – facebook-sidor
Helena har inte kapacitet att göra Björkönytt höstnummer, utan en fokusering kommer
att göras på Facebook istället.

9. Övriga frågor
Inga

10.Nästa möte.
Förmodligen blir det inget septembermöte. Istället träffas arbetsgrupperna efter
kallelse. Helena kallar när det är aktuellt med nästa möte, då med start 18:00 i
Båtklubbens lokaler.

11.Mötet avslutas
Vid protokollet:

Justeras:

------------------------------Sekreterare Peter Hohlfält

------------------------------Ordförande Helena Larsson

