
 

ARKÖSUNDS INTRESSEFÖRENING Protokoll nr 6/2021 

Styrelsemöte i Arkösunds intresseförening 2021-06-06 

Närvarande: Lars-Åke "Tette" Larson, Carl-Henrik Jonsson, Anders Granqvist, 
Jonas ”Albin” Albinsson, Anna-Lena Hansson, Gunnar Pettersson 

Frånvarande:  Helen Forsman, Jenny Sjökvist, Dennis Aronsson, Minna Lundgren, 
Pia Zandén 

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 Tette Larson.  

# Föregående protokoll 
Protokoll nr 4/2021 från 2021-05-05, gicks igenom, godkändes och lades till 
handlingarna. 

# Årsmötet; 
 Ordförande gjorde en kort resumé av årsmöte 2021. 
 - Tändkulemotorn får lånas av Harald Wågman för att köras under sommarsäsongen. 

Den behöver dock en genomgång och kan bli färdig först till sommaren 2022. Robert 
Söderholm har lovat hålla i iordningställande och utbildning. AIF har avsatt 15 000 kr 
för projektet.   

   
# Beslut;  
 - Beslutades att – pga rådande pandemi och Fhm:s restriktioner  
  - inte ha något midsommarfirande  
  - inte boka några artister för viskvällar  

# Marknadsföring, hemsida, mm; 
 Förslag till turistinformation i de sk. blädderblocken visades.  



# Golf- och blomskötsel; Frivilliga för skötsel av minigolfbanor och blommor finns för 
sommaren 2021. Håkan Svernell som sköter Hotellets gräsklippning kommer att klippa 
gräset runt golfbanorna.  

 Föreningen försöker få kommunen att sponsra blommor till de ”blomlådor” som finns 
som farthinder på kajen.  

 Affären ombeds att plantera och sköta blommor i cementröret mellan parkeringen och 
 affären.   

# Huset Skärgården; 
 Avtal är påskrivet med Norrköpings kommun om nyttjande av Skärgården för 
 hemtjänstens personal.  

# Rapport från möten med besöksnäringen och vandringsleden; 
 Margareta har deltagit i möte med besöksnäringen i Norrköping. Inget särskilt som 
 berörde Arkösund.  
  
 Carl-Henrik har varit med på möte om hållbar omställning i besöksnäring 2021-2023.  
 Inte heller det berörde Arkösund.  

# Årskort barn på minigolfen; 
 På fråga om möjligheten till årskort till minigolfen för barn beslutade AIF att inte bifalla  
 önskemålet, då AIF inte har något system för detta och att det är svårt med  
 administrationen.  

# Övriga frågor 
 - Dykare har på uppdrag av Norrköpings kommun besiktat botten runt de kommunala 

badplatserna. 

 -  Kommunen kan ev. hyra ut små bodar (3,60x2 m) som skulle kunna användas som 
marknadsbodar. Tette kontaktar kommunen för mer information om villkor, ev. 
tillstånd m.m. 

 - Carl-Henrik och Tette fixar ny anslagstavla på busskuren. 

 - Gunnar reparerar och målar under hösten de sjömärken i samhället som behöver 
rustas.  

  
# Kommande möten 
 5 september kl. 10.00-12.00, 3 oktober kl. 10.00-12.00, 7 november kl. 10.00-12.00 
 5 december kl. 10.00-12.00 

# Mötets avslutning 
 Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.  
  



Vid tangentbordet     

  
Anna-Lena Hansson      
  
                  Justeras 
Carl-Henrik Jonsson   Lars-Åke Tette Larsson  


