
 

ARKÖSUNDS INTRESSEFÖRENING Protokoll nr 2/2021  

Styrelsemöte i Arkösunds intresseförening 2021-03-07 

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

    Anna-Lena Hansson 

Frånvarande:  Dennis Aronsson, Jenny Jern, Minna Lundgren, 

Övriga närvarande: Margareta Sjögren-Jonsson 
  

# Mötets öppnande 
Ordf Carl-Henrik Jonsson hälsade alla välkomna och öppnade dagens möte.  

# Den föreslagna dagordningen godkändes. 

# Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anders Granqvist.  

# Föregående protokoll 
Protokoll nr 1/2021 från 2021-02-07, gicks igenom, godkändes och lades till 
handlingarna med nedanstående kommentar: 
- Beslutades avvakta till första veckan i juni med beslut om musikkvällarna kan 

genomföras.  

- Pia Albinsson och Gunilla Fredriksson är ”pådrivare” och marknadsförare av skidspår 
i Arkösund vintertid.  

- Anna-Lena undersöker hur och om ansökan för att disponera kommunens mark för 
sommaraktiviteter ska göras.   

- Krister undersöker hur AIF kan få blommor från Norrköping kommun för utplacering i 
samhället.   

- Jonas och Tony Leo lägger den permanenta elkabeln direkt, så att det finns byggström 
till badholmarna från start. Carl-Henrik får nyckel till Isola Bella av kommunen.  



- Intresserade av att sälja grönsaker i Arkösund i sommar kan kontakta Carl-Henrik för 
mer information.  

# Årsmötet; Tveksamt om det kan hållas på hotellet pga restriktioner.  Ev plats kan vara  
 Huset Skärgården – förutsatt tillgång till internet.  

# Städdagen; Albin är ansvarig för arbetsledning vid badholmarna och Anders vid 
golfbanan. Korvgrillning sker vid badholmarna.  

# Medlemskort; Carl-Henrik och Margareta har besökt Cardskipper och fått ”utbildning” i 
digitalt medlemskort. Via medlemskortet kan man nå medlemmar med meddelanden och 
påminnelser om t ex medlemsavgift..  

 Beslutades att införa medlemskort och utveckla det via Cardskipper.   
     
# Projekt badholmarna; 500 000 är beviljat av Kustlandet.  

 På städdagen den 27 mars påbörjas rensning av badholmarna och i april bygger Jonny 
Månsson däcken. Därefter beställs bastun, som är på 12 kvm och rymmer 6 personer. 

 Stegen från den förra badflotten går att använda på den nya.  

# Marknadsbodarna Samtliga bodar är bokade för sommaren 2021 och kölista föreligger.  
Carl-Henrik tar med kostnaden för att bygga en bod till i budgeten för 2021.  

# Ställplatserna vid bussvändhållplatsen kommer att tas bort och husbilar hänvisas till 
campingen. Förslag att ha handikapplatser där ställplatserna finns idag.  

# Golfbanan När golfbanan är städad behöver grus fyllas på utanför ramen på banorna. 
Tette beställer grus och Albin flyttar ut gruset. Tette ser även över hindren.  

# Vem som har ansvaret för taket till Kvarngrunden är oklart. Tidigare tillhörde  
”Bryggvandringen” Kultur och fritid, men är nu flyttad till Mark- och exploatering. Dock 
överfördes aldrig ansvaret för taket. Tette väntar svar från Kultur- och fritid.  

# Detaljplanen; Anna Karlén är tillbaka från sin föräldraledighet och arbetet med 
detaljplanen är återupptaget.  

# Övriga frågor  
 - Undersöka med Häv och Gräv om det är möjligt att flytta de utegymstationer som 

finns vid hotellet till övriga stationer vid fotbollsplanen. 

 - Vandringsturism; Anna-Lena berättade om ett digitalt seminarium om 
vandringsturism som hon och Gunilla Fredriksson deltagit i. Anna-Lena och Gunilla 
funderar vidare på vad som ev kan utvecklas beträffande vandringsleder/slingor.  



 - Önskemål finns från boende om en ”förteckning” på AIFs hemsida om regelbundna 
aktiviteter, t ex, bokcirklar, gympa, vandring mm. 

# Nästa möte den 11 april 2021 kl 10-12 
  
# Mötets avslutning 
 Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande.  
  
Vid tangentbordet     
  
Anna-Lena Hansson       
            Justeras 

Carl-Henrik Jonsson          Anders Granqvist  
   
   


