
 

ARKÖSUNDS INTRESSEFÖRENING Protokoll nr 1/2021 

Styrelsemöte i Arkösunds intresseförening 2021-02-07 

Närvarande: Lars-Åke "Tette" Larson, Carl-Henrik Jonsson, Anna-Lena Hansson 
(telefon), Jonas Albinsson, Anders Granqvist, Helene Forsman 
(telefon) 

Frånvarande:  Dennis Aronsson, Jenny Jern, Minna Lundgren, Krister Jansson 

Övriga närvarande: Margareta Sjögren-Jonsson 
  
- Mötets öppnande 

Ordf Carl-Henrik Jonsson hälsade alla välkomna och öppnade dagens möte. Fr.o.m. detta 
möte numreras protokollen löpande med utgångspunkt från det år mötet äger rum.   

- Den föreslagna dagordningen godkändes. 

- Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Margareta Jonsson Sjögren 

- Protokoll nr 170 från 2020-12-06, gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna 
med nedanstående kommentar: 
- Frågan om möjlighet till öppet hamnkontor med någon form av caféverksamhet är - 

pga coronarestriktioner - vilande tills vidare. 

- Ansökan om byggdepeng om 6000 kr är gjord. Avsikten är att finansiera en laddosa på 
golfboden för laddning av elbil. Laddkostnaden kommer att debiteras den som laddar 
sin bil.  

-  Belysningen på marknadsbodarna är åtgärdad.  

- ”Adventsmyset” i marknadsbodarna var populärt och återkommer 2021. 

- Norrköpings kommun har inte tagit någon ytterligare kontakt beträffande hemtjänstens 
önskemål att använda Skärgården som paus- och lunchrum för sin personal vid besök i 
Arkösund.  



- Uppdras till Pia Albinsson och Gunilla Fredriksson att fundera på tänkbara 
vinteraktiviteter att göra reklam för på facebook. Det kan t.ex. handla om skid- eller 
skridskospår mm. 

- AIF har fått avslag från Norrköpings kommun om ansökan om kompensation för 
uteblivna intäkter för inställda musikkvällar 2020.  

- Ansökan om 45 000 kr i ev. förlustbidrag för 2021 års musikkvällar är gjord.  
   

- Planering 2021 
 Beslutades om följande preliminära datum för verksamheten 2021.  

 - ordinarie styrelsemöten; 7 mars, 11 april, 2 maj, 6 juni, 5 sept, 3 okt, 7 nov, 5 dec  kl 
10-12 i Skärgården 

 - Valborgsfirande: 30 april 
 - Årsmöte: 29 maj  
 - Midsommar: 25 juni   

 - Musikkvällar:  7 juli, 14 juli, 21 juli och 28 juli  Uppdras till Jakob Jaldeland att boka 
artister och skriva sådana avtal att de kan avbokas vid behov.   

 - Sjöräddningsdagen:  
 - Östgötadagarna:4 -5 september 
 - Advent i bodarna: 28 nov, 5, 12 och 19 dec 
 - Gran upp: 4 dec  
  
 Övrigt:  
 - Fotbollsskolan planeras och bör kunna äga rum. Kent Hellström vill - förutom den  
  ”vanliga” gruppen – ha en grupp från 13 år och uppåt.  

  Vi måste undersöka vilka tillstånd som krävs – för att få använda kommunens mark –  
  t ex midsommarfirande, musikkvällar, fotbollsskola, valborg, mm.  

 - Eventuellt ordna allsång i juli eller augusti, vilket är en fråga från medlemmar. Fråga 
Jakob om tips t ex Lotta Källström eller andra. 

 - Rensningen på Badholmarna kommer att äga rum under mars månad. Under april 
kommer Jonny Månsson att påbörja bygge av bastu och trädäck. Ev. ytterligare 
rensning görs i maj om behov finns.   

  Beslutades eftersöka folk till ändamålet via mejl och facebook.  

 Bidragsansökningar 
 - Badholmarna; Kustlandet har beviljat 500 000 till projektet.    



Tette och Carl-Henrik ”funderar” över hela projektet och hur de olika delarna – 
kostnadsmässigt - ska prioriteras för att de absolut nödvändigaste investeringarna görs 
först. Badhytterna, sandstranden, upprustning, därefter el från Isolabella och ut. Någon 
form av vattentoalett. Ev även ett lusthus vid högsta punkten - där man kan inta 
matsäck. Lusthus är inte finansierat ännu och Carl-Henrik skriver ansökan om bidrag.   

Om ytterligare finansiering  till projektet behövs – utöver de 500 000 kr – tas frågan 
upp på årsmötet.  

På årsmötet lyfts också frågan om finansiering av ytterligare en marknadsbod.  
  
  - Fotboll: AIF har ansökt om 20 000 från Kultur och fritid för ungdomsverksamhet 

  - Musik: Ansökan gjorts hos Kultur och Fritid om 45 000 för 2021 års musikkvällar. 
  
  - Laddstolpe för elbil: Bygdepeng ansökt för detta ändamål 

  - Arvsfonden:  Carl-Henrik har tittat närmare på Arvsfondens ändamål och det verkar 
handla om bidrag till investeringar för funktionsnedsatta  

   
  - Blompengar; Delegeras till Krister Jansson att ”få fram” 20 000 kr till blommor  

  - Carl-Henrik undersöker om bidrag finns att söka genom inom Swedbank Stiftelsen 
Sparbanken, Helene  undersöker ev ingång i denna stiftelse.  

  - Det finns ev fler bidrag som kan sökas från olika stiftelser inom kommun. 
  
- AIF organisation 
 -  Det behövs fler personer/medlemmar (utöver styrelsen) som hjälper till i Arkösund för 

bygdens och AIFs räkning. AIF kommer att efterlysa ”arbetskraft” via direktmejl och 
sociala medier. Alla i styrelsen uppmanas ”hitta” lämpliga personer.   

- Årsmötet 
 - planeras till den 29 maj på hotellet. Om vi inte kan bjuda in medlemmar pga FHMs 

restriktioner, finns möjlighet att gå ut med meddelande innan mötet så att medlemmar 
kan komma med synpunkter till mötet. 

    
- Bokslut/Budget 
 - Förra årets bokslut är klart och revisorerna har godkänt det.  

  AIF har under året haft intäkter på 154 000 kr och utgifter på 121 000 kr vilket ger en 
vinst på 32 000 kr.  

- Badholmsprojektets olika delar och finansiering 
 - Det har varit svårt att hitta entreprenörer i Arkösund. Beslutades att anlita Jonny 

Månsson till byggdelen. Fakturorna från entreprenörerna ska gå direkt till Kustlandet 



och inte till AIF. Bygglov på bastun finns hos kommunen. Beslutades att köpa in 
Sorselebastun.  

 - Den flytande grävmaskinen kommer tillbaka till Arkösund den 1 mars. Den kostar  
  2200 kr/timme+moms och har kapacitet att få bort mycket vass med rötter på en 

timme.  Om AIF köper den tjänsten måste ”Anmälan om vattenverksamhet” lämnas 
till Länsstyrelsen.  

 - Jonas kollar med Tony Leo om tillgång till byggström och permanent ström ut till 
bastun från Isola Bella.  

- Medlemskort/Bonuskort 
 - Carl-Henrik har fortsatt undersöka vinsterna med ett medlems-/bonuskort. ”Kortet” 

kan vara i form av en app dit div information som t ex medlemsavgift, aktiviteter kan 
ges. Även andra aktörer kan annonsera genom denna app. 

   
- Övriga frågor  
 - Uppdrogs till Anna-Lena att undersöka med Trafikverket om möjligheten att stänga av 

vägen framför marknadsbodarna - för ”onödig” trafik - under några veckor på 
sommaren och ev sätta upp väghinder framför marknadsbodarna.   

 - Helene berättar att producenter av grönsaker är intresserade av att sälja i Arkösund,  
  bl a medlemmar från REKO-ringen. AIF gör en info om möjligheterna, som Helene 

lägger ut i producentgruppen.  

 - Informerades om att alla marknadsbodar är uthyrda i sommar och att det finns en 
återbudskö. Kanske det går att ha tält vid sidan om marknadsbodarna där någon ev kan 
sälja sina alster.  

- Nästa möte den 7 mars 2021 kl 10-15, som också är planeringsdag 
 Planera för maj-juni-möte hos Helene på Aspöja 
  
- Mötets avslutning 
 Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande.  
  
Vid tangentbordet     

Anna-Lena Hansson      
            Justeras 

Carl-Henrik Jonsson   Margareta Sjögren Jonsson 
    
   




