
Nu är det Äntligen  
dags att betala  

Årsavgiften till AIF! 

Allt detta får du för  

Medlemsavgiften 
Valborg- och Midsommarfirande,  

Musikkvällar med kända artister, 

Minigolf, Utegym, Bryggvandring,  

Boule, Blommor i samhället, 

Fotbollsskola, Turistinformation, 

AdventsMys vid Bodarna, Julgran,  

Julbock och Julbelysning, 

Medlemskort med fina erbjudanden mm 

Det här är Arkösunds  

Intresseförening 
Arkösunds Intresseförening (AIF) är en 

politiskt och religiöst obunden ideell  

förening med syfte att samla lokala  

krafter till en pådrivande kraft för  

bygdens bevarande och utveckling.  

Vi är idag ca 375 medlemmar och  

ca 40 företag /föreningar  

och välkomnar nya medlemmar. 

Aktuella projekt: 
Renovering av Badholmarna:  

Nya omklädningshytter, ny sand på  

badstränderna, Bastu mm. Ny detaljplan 

för centrala Arkösund prel. hösten 2021,  

Elbilsladdning vid Minigolfen,  

Fotbollsskola. Bokning av artister till  

Musikkvällarna (om FHM tillåter) 

Arkösunds Intresseförening 

Hemsida: aif.upplevarkosund.se  

Email: aif@upplevarkosund.se   -  Facebook: Arkösund 

Instagram: Arkösunds Intresseförening 

Postadress: AIF, Fyrvägen 2, 610 25 Vikbolandet 



Så här går det till  

1. Betala medlemsavgiften som vanligt enligt nedan.  

2. Efter några dagar får du ett SMS eller mail från AIF där du klickar på  

en länk och laddar ned Cardskipper appen.  

3. Öppna appen och slutför din registrering genom att ange ditt 

mobilnummer så erhåller du ditt Medlemskort.         

Har du inte tillgång till en smartphone eller dator kontaktar du AIF via 

mail eller tel 070-691 05 42 så skickar vi ett Medlemskort på posten. 

VI VÄLKOMNAR  
NYA OCH GAMLA MEDLEMMAR 

Årsavgift 2021 
Privatpersoner 100 kr, Familj 200 kr, Företag 500 kr. 

Swish 1235792940 - Bankgiro 5763-9122 
Vi är tacksamma om ni betalar senast 30 april. 

Innehavare av AIFs Med-

lemskort får fina erbjudan-

den från våra partners. 

5% rabatt hos Arkösunds 

Livs, 10% på Arkösunds 

Hotell (endast mat), 

10% hos Skeppa.  

Och flera är på gång. 
 

NYHET FÖR 2021 
AIF inför digitalt Medlemskort 

Cardskipper 
 Cardskipper är ett digitalt Medlemskort 

som bland annat hjälper oss att enkelt 

förmedla nyheter och erbjudanden. 

Påminna om när det är dags att betala 

medlemsavgiften. 


