
 
 
 
 
 
ARKÖSUNDS   ÅRSMÖTESPROTOKOLL 
INTRESSEFÖRENING  2018-03-24 
 
 
 
Protokoll fört vid årsmöte i Arkösunds intresseförening (AIF) 
 
Tidpunkt:   2018-03-24 
 
Plats:  Huset skärgården, Arkösund 
 
Närvarande från  Sebastian Magnusson Wigmo , Lars-Åke "Tette" Larsson, Tommy 
styrelsen:  Nilsson, Björn Sahlin, Lillemor Strömberg, Anna-Lena Hansson 
 
Övriga närvarande: Ett 50-tal medlemmar och övriga boende i Arkösund 
 
  1 §. Lillemor Strömberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 
  2 §.  Till ordförande respektive sekreterare för mötet valdes Lillemor Strömberg och  
 Anna-Lena Hansson. 
 
  3 §.  Fastställande av röstlängd görs om och när det blir aktuellt. 
 
  4 §.  Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
  5 §.  Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Lars-Gunnar Söderholm 
 och  Jan Waldeck. 
 
  6 §.  Mötet beslutades vara utlyst i behörig ordning.  
 
  7 §.  Styrelsens handlingar för det senaste räkenskapsåret redovisades.  
 
  8 §.  Revisionsberättelsen föredrogs.  
 
  9 §.  Balans- och resultaträkningen fastställdes. 
 
10 §.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
11 §.  Ingen vinst att fördela. 
 
12 §.  Inga styrelsearvoden utgår. 
 

 



 
 
13 §.  Till valberedning valdes 
 Carl-Henrik Johnsson (sammankallande), Göran Larsén och Jan Jaldeland.  
 
14 §.  Inga ärenden av styrelsen hänskjutna till årsmötet förelåg.  
 
15 §.  Övriga frågor:  
 Ordförande redovisade vad som gjorts under 2017  
 - nya broar och iordningställda gångbanor till badholmarna,  
 - rustad minigolfbana, 
 - nybyggt utegym med 7 "stationer", 
 - utökade publikplatser på Kvarnberget och ny gräsmatta, 
 - årlig städdag, 
 - regelbunden dialog med Norrköpings kommun om praktiska och  
  utvecklingsfrågor och deltagande i "Skärgårdsrådet" och "Bråvikslandet" 
  
  och vad som bl a kommer att ske 2018 
 - städdag 14 april, 
 - scenen på Kvarnberget restaureras, 
 - sedvanliga arrangemang på valborg, midsommar, viskvällar och teater, 
 - Sköldvik renoveras och är åter igång som vandrarhem, 
 -  uppfräschning av toaletterna vid vattenverket 
 -  kopparnätet i Jonsberg släcks den 3 dec 2018.  
 
 Efter det formella årsmötet informerade Lars-Åke "Tette" Larsson om att Norrköpings 
 kommun beviljats EU-medel för att göra en detaljplan över centrala Arkösund. AIF 
 har föreslagit kommunen att boende i Arkösund ska ges möjlighet att vara deltaktiga i 
 planeringen, vilket kommunen godkänt. Tette visar vilket område som ska planeras 
 och uppmanar de närvarande att komma med idéer om vad man tycker ska finnas 
 inom det området.   
 
 Kommunen kommer att inhämta information under hösten 2018 och om ca ett år 
 börjar kommunens detaljplanering och ritande av planen för, att den ska kunna 
 fastställas hösten 2020.  
 
 En arbetsgrupp inom AIF kommer att ha fortsatt kontakt med boende och 
 tar gärna emot idéer och förslag på utveckling. Den består av 
 
 Lars-Åke Larsson tettelarson@telia.com 0709-301029 
 Krister Jansson krister@hasto.net 0705-511784 
 Carl-Henrik Jonsson carlhenrikjonsson@outlock.com  0706-910542 
 Margareta Sjögren margaretasjogren@hotmail.com  0125-20335 
 Anna-Lena Hansson annalenahansson@hotmail.com  0723-027166 
 Roland Persson rolandpersson07@hotmail.com  0707-604719 
 
 



 
 
 
16 §. Mötet avslutades genom att ordförande tackade de närvarande och uppmanade till 
 engagemang i detaljplaneringen. Därefter bjöds på kaffe och våfflor.  
 
Vid protokollet 
 
 
 
Anna-Lena Hansson 
 
 
 

Justeras 
 

 
 
_______________________           _______________________              __________________ 
Lillemor Strömberg     Lars-Gunnar Söderholm                      Jan Waldeck 

 
 
  
 
   
 
 
 
   
 
 


