
 

ARKÖSUNDS INTRESSEFÖRENING Protokoll nr 3/2021 

Styrelsemöte i Arkösunds intresseförening 2021-04-11 

Närvarande: Lars-Åke "Tette" Larson, Carl-Henrik Jonsson, Anders Granqvist, 
Anna-Lena Hansson, 

Frånvarande:  Jonas Albinsson, Dennis Aronsson, Jenny Jern, Minna Lundgren, 
Helene Forsman, Krister Jansson  

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 Margareta Sjögren Jonsson. 

* Föregående protokoll 
Protokoll nr 2/2021 från 2021-03-07, gicks igenom, godkändes och lades till 
handlingarna med nedanstående kommentar: 
- AIF kommer inte att söka tillstånd för aktiviteter på fotbollsplanen, då vi inte vet om 

aktiviteter kommer att bli av. 

- AIF får inga pengar från kommunen till blommor i samhället. Ett politiskt parti vill 
bidra med blommor, men då AIF är politiskt obundet tackar man nej till erbjudandet. 
Beslutades bilda en ”Blomstergrupp” för ”utsmyckning” i samhället. Anne Larsen 
föreslogs ingå i blomstergruppen.  

- Beslutades att bygga ännu en marknadsbod på trädäck t.v. om de befintliga samt 
iordningställa ytan th om bodarna med ett trädäck för ev. torghandel. Detta under 
förutsättning att Trafikverket säger OK och bygglov beviljas.  

  
* Årsmötet; 



 - Förslag till budget för 2021 gicks igenom. Balans- och resultaträkning pekar på ett 
resultat för 2021 på +31 000 kr. AIFs tillgångar uppgår till 1,4 miljoner kronor.  

* Status Kustlandet: 
 Utbetalningen av beviljade medel från Kustlandet är ”på gång”. Pengarna har betalats 
 ut till Sverige från EU den 30 mars och fördelas nu från Jordbruksverket.  

* Medlemskortet;  
AIF har idag 139 enskilda medlemmar och 98 familjemedlemmar, därtill 
företagsmedlemmar, vilket totalt innebär 340 medlemmar  

   
* Marknadsbodarna;  Då några ”hoppat av” bokning av marknadsbodarna finns f.t. några 

lediga-  

* Golfbanan; Dags att försöka få folk till skötsel av blommor och minigolfbana. Uppdrogs 
till Anna-Lena att ”fixa” det.  

* Arkö kajak meddelar att zup uthyrningen kommer att vara kvar i ”centrum”, medan 
kajakuthyrningen flyttar till Sköldvik 

* Övriga frågor 
 - Helena Wallin, Gunilla Fredriksson, Anna-Karin Grunnesjö och Anna-Lena Hansson 

funderar lite förutsättningslöst om det går att utveckla något inom vandrings-, 
motions- och rörelse utifrån vad boende i Arkösund vill ha (enl enkät från 2019).  

 - Anna-Lena kontaktar kommunen i frågan om ut- eller nybyggnad av boulbana.  

 - Nu finns Wi-Fi i Skärgården. 

 - Valberedningen har påbörjat sitt arbete inför årsmötet den 29 maj.  

 - Svea Vind har förslag/planer på vindkraftpark utanför bl.a- Fällbådan och lite norrut. 
Tette undersöker vidare.  

 - Utegymstationerna utanför hotellet går inte att flytta då de i så fall måste plocka 
sönder.  

  
* Nästa möte den 5 maj 2021 kl 18.30 i Skärgården.  

* Mötets avslutning 
 Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande.  
  
Vid tangentbordet     



Anna-Lena Hansson  
       
        Justeras 

Carl-Henrik Jonsson   Margareta Sjögren Jonsson 
 


