
ARKÖSUNDS    ÅRSMÖTESPROTOKOLL 

INTRESSEFÖRENING   2016-03-28 

 

Protokoll fört vid årsmöte i Arkösunds intresseförening 28 mars 2016 kl.18.00 

I ”Skärgården”. 

 

Närvarande styrelsen: Lillemor Strömberg (ASK), Björn Sahlin (Sahlins Fastigheter), 

Christina Bergenrup (Arkösunds Friluftsteater), Peter Nydahl (Promarina), Roland Persson 

(NSS), Tommy Nilsson (ASK), Björn Aronsson (Aspöja Byalag) 

 

Övriga: Ronald Svanberg, Ann-Charlotte o Henry Andersson, Carl-Henrik Jonsson, 

Margareta Sjögren, Lena Sandberg, Christina Larsson, Siwert Carlsson, Mikael Fast, Lars Åke 

Larsson, Christina Wincent, Mats Böös, Carl Murbeck, Tommy Axelsson, Jan Jaldeland, Anna-

Lena Hansson Dennis Aronsson, Besos Tongur, Mikkel Gade samt Britt-Marie o Christer 

Asplund. 

 

1. § Lillemor Strömberg hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. 

2. § Till ordförande respektive sekreterare för mötet valdes Lillemor Strömberg och 

           Christina Bergenrup.       

3. § Fastställande av röstlängd görs om och när det blir aktuellt. 

4. § Dagordningen godkändes. 

5. § Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Henry Andersson och 

           Jan Jaldeland. 

6. § Mötet beslutades vara utlyst i behörig ordning. 

7. § Styrelsens redovisning för det senaste räkenskapsåret godkändes. 

8. §  Revisionsberättelsen föredrogs. 

9. § Balans- och resultaträkningen fastställdes. 

10. § Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gågna året.  

11. §  Inga styrelsearvoden utgår. 

12. § Till valberedningen valdes Carl-Henrik Jonsson (sammankallande), Henry 

Andersson samt Jan Jaldeland (suppleant). 

13. § Övriga frågor: 

•••• Lars-Åke Larsson redogjorde för ”golfgruppens” arbete. Det behövs en 

investering på ca 67 000:- för att åtgärda banor, måla golfboden. 

Komplettering av bollar och klubbhandtag, fyra bänkar och blommor. 

Förslag på att sälja reklamplatser ca 16 st och hinder. Företagen bygger 

dem själva. Tanken är att banorna ska vara klara i mitten av maj. Genom 

röstning beslutade mötet att satsa pengarna. 

 

•••• Henry A pratat med Fahlén angående bryggvandringen. Väntar till nästa år 

med att byta ut fotografier. 

 

•••• Henry har även pratat med Edström angående allt sly i våra parkområden. 

Alléträden ska göras iordning. 



 

•••• Hemsidan är dålig men arbetet med den har inte kommit längre. 

 

•••• Jan Jaldeland informerade om Integrationspengar för flyktingar som kan 

sökas. Norrköpings kommun har att fördela 10 miljoner kronor. Vad kan 

man göra? Kultur och fritidsaktiviteter, språkträning……….. 

 

•••• Dennis Aronsson informerade om att han tar över Campingen den 2:e maj. 

Nästa års öppettider 15:e april till 15:e oktober. 

 

•••• Mikael Gade informerade om hotellet. Köket och restaurangdelen 

renoverade. Räknar med att öppna 4:e juni. Idag finns 42 bäddar vill utöka 

med 10 till nästa år. 

 

•••• Mikael informerade även om att Världens ände kommer att beläggas med 

asfalt i oktober. 

 

•••• Mötet bestämde att Peter Nydahl ska skaffa två bänkar till utsiktsberget. 

Björn Sahlin påtog sig att frakta bort allt sly som Peter röjt kring platsen. 

  

•••• Malin från hotellet lovat att hålla tal vid Valborg. Med tanke på miljö och 

hundar beslutade mötet att inte ha något fyrverkeri. 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Christina Bergenrup, sekr  Lillemor Strömberg, ordf 

 

 

 

  Justeras 

 

 

 

 

 

Henry Andersson   Jan Jaldeland 

 


