Driftgruppsmöte nr 4 Vallersvikskyrkan 8/8-17

Eive A, Peter F, Jonas J, Rune J, Karin H, Torben H, Bengt E, Heidi S deltog.
Jan- Åke R, Arnold A anmält förhinder.

Eive inleder med ord från Filipperbrevet, om positivitet - varför gör vi detta vi gör inom vår verksamhet? " Var glada i
Herren......"

-Föregående protokoll gås igenom:
Mattan Änggården ej lagd, väntar tills efter stängning. Gåva till givaren av mattan är ombesörjd.
Golvet tvättstugan, mycket bra!
El-skåp på campingen som behöver bytas, återanvända de som sitter på
strandgården idag.

-Lägesrapport:
Fler ställplatser önskas.
Ev. Företag från Tenhult som vill hyra övervåningen på Änggården 1/9 - januari
Varit lugnt i sommar.
Duscharna behöver draperi mellan omklädning o dusch. Beslut att inköpas.
Avgiften 2018 diskuteras mellan Hansens och Jonas /Peter F.
Önskemål om radio på toaletterna med lite "svalmusik" /lokalradio. BENGT ordnar detta.
Pissoar på bingen önskas.
Änggårdens dörrar smäller fortfarande, mycket störande. INKÖP av en dämpare för test.
Dålig lukt vid ingången,till Änggården nere, från parkeringen. Mattan? Öka ventilation? BENGT o RUNE kollar upp.
"Lilla platserna" på campingen vid staketet mot vägen/ gamla kiosken., används som parkering idag, göras till 2 platser,
och anmoda bilägarna att använda "egen" tomt till p-plats som övriga gäster.
Golfbanan behöver ses över, används mycket, svårt att klippa gräset.

-Rapport nya kyrkan:
Jonas samtalat med länstyrelsen två gånger angående de 2 överklagandena av bygglovet. Bostäder prioriteras av dem.
Kan dröja för vår del. Vi kan /ska lägga in en skrivelse om samhällsnyttan vi gör med bl a pannkakskyrkan då vi riskerar
att bli utan lokaler när vår hyrestid går ut. JONAS håller i detta.

-Flyttning av beachvolleybollplanen:
Förslag att lägga den parallellt med fotbollsplanen mot havet, vilket godtogs. PETER kollar upp hur underlaget bör se ut.
Vallen mot havet, kollas upp om den behöver förstärkas med tanke på stormar.
Strandskyddsdispens skall sökas när starttecken för kyrkbygget har getts.

-Planering:
Toaletthuset "Bingen" flyttas till Annexet.
Gästtoaletten/strandtoaletten flyttas till en mobil modul som placeras intill gamla kiosken, där vatten och avlopp kan dras
ut. Kostnad ca 30000kr exl moms, i inköp.

"Bingen"ställs mot Annexet i vinkel, med förlängning av nuvarande vatten och avlopp. Idéskiss av ombyggnad tittas på
och godkändes, så att utrymmet maximeras med enbart 1 entrédörr. Förslaget innebär tre toaletter, två duschar, ett
städrum och utrymme för varmvattenberedare. Pissoar bedömdes inte få plats.
Campingköket i strandgården, blir ett nytt kök i gamla rum 1 i Annexet, som ligger vägg i vägg med "bingen". Utanför
byggs huskropparna ihop med en altan under tak.
Inför framtiden diskuterades en ideskiss med 4"modulenheter" ca24kvadratmeter stora innehållande 4bäddar, pentry,
dusch och toalett, som ersättning för nuvarande rum.
Golfbanan, titta över underlag och placering av banorna, troligen flytta staketet mot väg/parkeringen och använda den
remsan med gräsmatta som inte utnyttjas idag. Även se över tältområdet så att det inte kommer helt i blickfånget från
nya kyrkan. Röja i buskage och bland tallarna.
-Ställplatser efterfrågas mycket mer idag än Quickstop. Funderingar på ersättningar för platserna vid strandgården :
5 platser mellan Änggården och campingen med inflyttat staket mot campingen och infart på Planvägen.
Platser utefter Vallersviksvägen motsvarande plats 113-117b, alternativt inifrån.
Ta platserna 94-96b+106-109, åtta husvagnsplatser som kan bli 12 ställplatser med lättare att komma in och ut, ingen
backning eller vändning behövs.
VI beslutade att planera vidare på Torbens förslag om platserna 94m fl. efter diskussion om vändning av bilarna,
backning, komma åt tömningskärlet och vatten påfyllning mm.
Parkeringsplatserna vid Änggården diskuterades också. Bör finnas en till varje rum dvs 11st. Funderingar på
komplementbyggnad som kallförråd och ev bostad är med i dessa funderingar. Är nästa objekt för planering.

Öppettider för 2018 blir 21 april till 17 september med hänsyn till önskemål om "varmare vår", senarelägger säsongen en
vecka.

Övriga frågor:
Jonas; info att Planvägens lantmäteriförrättning nu vunnit laga kraft.
Vallersviks strandförening; vill avsluta sitt arbete, RUNE kontaktat Per-Anders ordför, för att ta reda på vad vi kan göra.
Heidi; fått förfrågan om en hunddusch i anslutning till familjeduschen med möjlighet till ljummet vatten för avspolning av
hundar. Ansågs inte prioriterad.

Nästa möte:18/9 kl 18.00
Fråga till Jan-Åke om han kan ta ord + fika.

Vid penna och dator
Frillesås 2017-08-20

Heidi Sjöstedt

