
 

ARKÖSUNDS INTRESSEFÖRENING Protokoll nr4/2021 

Styrelsemöte i Arkösunds intresseförening 2021-05-05 

Närvarande: Lars-Åke "Tette" Larson, Carl-Henrik Jonsson, Anders Granqvist, 
Jonas ”Albin” Albinsson, Jenny Jern, Helen Forsman, Anna-Lena 
Hansson (tfn) 

Frånvarande:  Dennis Aronsson, 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 Jonas Albinsson.  

# Föregående protokoll 
Protokoll nr 3/2021 från 2021-04-11, gicks igenom, godkändes och lades till 
handlingarna med nedanstående kommentar: 
- Beträffande bodarna, meddelar Trafikverket att svar kommer inom 6 veckor och att de 

vill ha 2900 kr för att besvara AIFs frågor.  

- Kustlandet; Pengar är beviljade och utbetalas troligtvis efter sommaren, vilket gör att 
projektet blir ett höstprojekt. ”Hantverkarna” informeras att deras offerter ligger kvar.  

# Årsmötet; 
 Antalet anmälda idag är 8 pers till fysiskt möte och 3 personer för digitalt deltagande 
   
# Frukostmöte ang besöksnäring Norrköping: Margareta deltar i digitalt möte med  
 kommunen om besöksnäringen den 20 maj. 

# Laddstolpar; Snabbladdare är dyra och det bör vara kommunen som ska sätta upp 
 sådana. Uppdras till Anders att höra med kommunen vad som gäller, Anna-Lena  
 undersöker med kommunen om det finns pengar att ansöka och C-H kollar med Jeppe  
 (affären) om de har för avsikt att sätta upp stolpar. Bygdepeng om 6000 kr är beviljad för  



 laddstolpar. 

# Nya kartor för promenader, Fotopasset och Naturpasset;   
 Gösta Brunell har tagit fram kartor som kommer att sättas upp i skogen. Naturpasset 

kostar 100 kr och finns till försäljning i affären t.o.m. augusti. Nytt för året är fotopasset, 
där man letar efter 16 kontrollpunkter i samhället.  Passet kostar 40 kr och finns även det 
att köpa i affären.   

# Golfbanan; Det saknas några personer som kan vara med att sköta golfbana och 
blommor i sommar. Golfbanan beräknas öppna när Arkösunds hamnkrog öppnar. 
Troligtvis helger till att börja med. Tette beställer ett grus som ”Albin” hjälper till att få 
ut.  

# Förslag till valberedningen; Valberedningen har börjat sitt arbete inför årsmötet. Förslag 
på styrelsemedlemmar kan lämnas till valberedningens ordförande Göran Larsen.  

# Flera sponsorer till medlemskorten; Medlemskortet - som berättigar till rabatter - har 
blivit väldigt populärt. Medlemsantalet har ökat från 340 till 480. Efterlyses tips på flera 
företag som kan vara presumtiva sponsorer.  

# Turistreklam; Förutom det s.k. blädderblocket kommer en stor affisch om 1,5x1 meter. 
att tas fram. Blädderblocket bör även sitta vid långtidsparkeringen.   

# Bodarna; Förslag att bygga trädäck för torghandel. Trädäck t.h. om marknadsbordarna 
behöver inte bygglov, men det kan ev. behövas lov för torghandel och om det är 
återkommande verksamhet måste AIF söka tillstånd. Tette undersöker med kommunen 
och Carl-Henrik söker tillstånd. Därefter fattar AIF beslut om när trädäcket ska byggas.  

 Inför sommaren 2022 är alla bodar redan nu uthyrda..  

# Övriga frågor 
 - Önskemål om årskort för barn till minigolfbanan har inkommit. AIF funderar och 

återkommer.  

 - Beträffande möjlighet att bredda befintlig boulebana har Anna-Lena varit i kontakt 
med kommunen som lovar återkomma i ärendet. 

 - ”HAGA”-gruppen har ”besiktat” vandringsleden och kontaktar kommunen med 
förslag om förbättringar.   

 - Tette och Albin lagar den trasiga gymstationen vid hotellet.  

 - Skyltarna på bryggvandringen är på nytryck och ska monteras upp. 



  

# Nästa möte  
 Årsmöte 29 maj kl 10.00.  
 Styrelsemöte och flagghissning den 6 juni 2021 kl 10.00 på restaurangberget.   

# Mötets avslutning 
 Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande.  
  
Vid tangentbordet     
  
Anna-Lena Hansson      
        Justeras 

Carl-Henrik Jonsson              Jonas Albinsson 
  


