Protokoll Björkö Samhällsförening
Styrelsemöte onsdag den 4 september 2019, kl 18:00 Sea Side
1. Mötet öppnas
Helena hälsade alla välkomna och öppnade på så sätt mötet.

2. Närvarande
Samtliga var närvarande utan Kenneth Carlsson som hade förhinder.

3. Sekreterare för mötet
Pelle Fast valdes till uppdraget. Han svarade ja till detsamma.

4. Dagordning
Ingen hade något att invända utom Pernilla som väckte en fråga om Suddevik.

5. Föregående mötesprotokoll.
Alla satt även här nöjda.

6. Skrivelser till föreningen
Ärende listor kommunala nämnder
a. Helena gick för styrelsen igenom ärendelistorna för Kommunfullmäktige och
Kommunstyrelsen. En fråga som har varit uppe tidigare är problemet för
gångtrafikanter till och från färjan. Nu föreslås det att sätta upp en grind,
som skall minska risken för incidenter då bil och gångtrafikanter skall samsas
och har samma intresse. Även vår fråga om arrende för tennisbana i samarbete
med IFK Björkö fick ett positivt svar.
Kallelse infomöte med ö-råden 10/9
b. Detta möte är inställt pga. att det finns för få eller inga frågor alls att ta upp.

7. Rapporter
a. Möte med kommunen om brandskador 3/9
Margareta presenterade status på ärendet. Hon berättade bl.a. att Jan Utbult
varit och besökt platsen. Efter att Margareta förklarat läget beslutade vi att
Margareta tillsammans med Helena skriver ihop ett underlag som vi kan
använda oss av gentemot kommunen.
b. Möte samverkan Björkö
Helena tog det viktigast från samverkan Björkö för att alla skall känna sig
insatta. Ett samtal följde där kyrkogårdsfrågan var en del. BSF tycker att det
måste finnas en ”bred syn” i denna fråga. Nästa möte i samrådet är 2/10, så håll
ögonen öppna.
c. Nya skolan
Bygget rullar på. BSF tycker om iden med en öppet hus-dag som skall
arrangeras.
d. Strömskärsleden, bänkar/badstegar.
Fantastiskt mottagande från de flesta ang. leden. Tack till Bengt och Bernt som
dragit det största lasset.
BSF ansvarar för Tors Holmes första stege och Strömskär, (Bernt Jacobs),

Sandvik (Hasse Olofsson) och Timmerviken (Per Alexandersson?). De två
yttre stegarna på Tors Holme ansvarar Björkö Hamn för.
e. Parkeringen vid Grönevik.
Björköbor har tillgång till fem platser på nya parkeringsdäcket. Platserna är 2728 och 41-43.
f. Planer på tennisbana på Björkö.
Helena talade om bakgrunden . Kommunen har sagt sitt ja till att gå vidare och
låta intressenter mejsla fram de önskemål som finns. Banan skall ligga öster
om nuvarande boulebana i närheten av fotbollsplan.
g. Sommaren och Västerhavsveckan.
BSF tycke att det var i många stycken ett lyckat arrangemang. Det ligger ett
värde i att det just den helgen sker mycket på Björkö. Konstrundan,
Bouleturnering, Västerhavsveckan, Björköfärjans besök i hamnen etc.

8. Björkö Nytt-Hemsidan-Facebook-sidor.
Alla har hämtat ut sina tidningar för utdelning. Det blev en liten diskussion om
utdelningsområdena. Men alla frågetecken rätades ut.
Helena uppmanade alla att gå in på Hemsidan för att vi i styrelsen skall vara
informerade.

9. Övriga frågor
Pernilla kom med en fråga ang. Suddevik. Skall inte området ligga med på
vandringskartorna för Björkö? Pernilla frågar Owe G. om man kan lägga
in det i aktuella vandringskartor. Inga övriga beslut togs i frågan utan vi har
den levande.

10.Nästa möte
Den 6/11-2019 tid och plats kommer tillsammans med kallelse och dagordning.

11.Mötet avslutas.
Helena tackade och avslutade mötet.
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