Vårmöte
Fjällbacka Samhällsförening
Utfördes digitalt pga coronakrisen
2020-04-24
Närvarande ca 17st
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Efter genomgång av tekniken öppnades mötet av ordföranden, Jacob Agertoft.
Jacob Agertoft valdes till ordförande för mötet.
Carina Bjurström valdes till sekreterare för mötet.
Val av rösträknare och justerare: mötet valde Eva Björving och Timmy Ahlgren
Kallelsen godkändes.
Val av valberedning. Det blev omval av Hans Schub och Johan Ulriksson.
Samhällsföreningens ekonomi: Tillgångar 73.786 kr
Planer för scenen i sommar: Osäkert om något program kan genomföras, men det
som står på programmet är en invigning i juni och en konsert i juli. Vi får återkomma
med information om programmen går att genomföra.
Vägarna i samhället:
- Södra och Norra Hamngatan kommer att vara enkelriktade under perioden juni-juliaugusti. Skyltar kommer att sättas upp i tid innan den 1/6.
- Allégatan är enkelriktad för bilar året om på sträckan mellan Evanette och Apoteket.
Men den sträckan kommer vara dubbelriktad för cykel. Märkning kommer att göras
inom kort. Skylt skall sättas upp vid korsning intill Apoteket.
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Karin har 24/4 haft kontakt med Trafikverket angående hastigheten på
Föreningsgatan.
- Vi ifrågasätter varför avsmalningen är gjord vid gamla skolan, istället för på
raksträckan?
- Varför är det inte 40 km/tim i hela samhället, även förbi Mörhult? Detta är frågor
som Trafikverket ej kunnat svara på, men de skall undersöka vidare.
- Övergångstället vid minigolfen saknar målning på vägen. Denna målning kommer,
enligt Karin, att utföras i samband med att man målar mittlinjer på vägen.
Tomter och Bostäder: Jacob har kollat med kommunen och han har fått följande
information:
- Slänten: I höst kommer man att börja forsla bort jordmassor från området, för att
därefter kunna göra ytterligare arkeologiska utgrävningar. Därför dröjer byggnation.
- Lunnemyren: man arbetar med att förbereda en detaljplan.
- Flig: Detaljplanen är snart klar att antas
- Kajen: Kommunen kommer under maj månad att visa sitt förslag för en ny kaj. Man
hade planerat ett informationsmöte, men nu sker detta troligen digitalt. Håll er
uppdaterade.
Övriga frågor: Samhällsföreningen söker underhållare till Nyårskonserten i Kyrkan.
Om någon har ett förslag, så hör av er.
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Sekreterare: Carina Bjurström

Ordförande: Jacob Agertoft
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Justerare: Eva Björving

Justerare: Jimmy Ahlberg

