Styrelsemöte Fjällbacka Samhällsförening
2013-01-12
Närv: Carina Bjurström, Rosita Jansson, Anders Bräck, Anita Nyström, Eva-lotta Eriksson,
Peter Klarqvist, inbjuden Anders Torevi
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Anders Torevi undrar om samhällsföreningen tillsammans med honom är intresserad
av att försöka få något bolag intresserad av att starta bensinstation i Fjällbacka? Vi
ställer oss mycket positiva till detta. Anders Bräck och Anders Torevi kommer att
driva frågan vidare. Först skall Bräck kontakta Lennart Aronsson för att utesluta att
han inte har samma tankar.
Föregående protokoll läggs till handlingarna. Rosita skriver till Angela att jag vill ha
tillbaks årsmötesprotokollet.
Styrelsen konstituerar sig: Ordförande Rosita Jansson, Kassör Karin Darpö,
Sekreterare Carina Bjurström, Vice ordf Karin Darpö
Inkommande brev: Detaljplan för området fd brandstationen. Vi går igenom planen
och svarar kommunen vikten av offentliga toaletter, föreslår flytt av turistinf till
brandstationen i nedre våningen. I övrigt var allt ok.
Rapport från arbetsgrupper. Trafik man försöker få till möte med trafikverket för
fortsatt arbete. Ny arbetsgrupp är Badplatser och lekplatser: Martina Edberg,
Magdalena Schwarts, Madeleine Welander. Rosita skickar med till denna gruppen
vikten av upprustning av badholmen.
Kommande styrelsemöte blir första Söndagen i månaden nästa blir 3 februari kl
1600. Kallelse på mail och sms svara om du inte kommer bekräfta att kallelsen
kommit fram pga Anders Lindberg hade inte fått denna kallelse något fel hade
uppstått.
Skylten på Badholmen är borttagen
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Bussen Greta vill vi skall fortsätta köra till Fjällbacka och Hamburgsund. Karin driver
detta vidare.
Vi behöver driva Cykelväg mellan orterna.
Anders Lindberg vill vara med i tomtgruppen tillsammans med Peter Klarqvist.
Rosita skall påminna på facebock att vi måste stödja Annika Torevis projekt
byggnation vid Hembygdsgården.
Hotellet skall drivas av Sussane och Peter från cafe Bryggan. De har stora planer
hoppas allt slår väl ut.
Håkebacken skola rivs nu snart även Kyrkskolan. Vi diskuterar att de stora
lägenheterna på Håkebacken har inte blivit sålda kanske behövs fler små?
Sekr Carina Bjurström

