
 

ARKÖSUNDS INTRESSEFÖRENING Protokoll nr 7/2021 

Styrelsemöte i Arkösunds intresseförening 2021-09-12 

Närvarande: Carl-Henrik Jonsson, Anders Granqvist, Jonas ”Albin” Albinsson, 
Anna-Lena Hansson, Gunnar Pettersson, Pia Zandén (ersätter Tette 
Larson) 

Frånvarande:  Lars-Åke ”Tette” Larson, Minna Lundgren, Jenny Sjökvist, Dennis 
Aronsson 

Övriga närvarande: Margareta Sjögren-Jonsson, Jesper Zandén 
                             Jan Jaldeland och Henrik Edelberg, § 10 

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

# Den föreslagna dagordningen godkändes. 

# Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Pia Zandén.  

# Föregående protokoll 
Protokoll nr 6/2021 från 2021-06-06, gicks igenom, godkändes och lades till 
handlingarna. 

# Ekonomisk status Q1-Q3; 
 Ordförande presenterade ekonomins preliminära status per den 31 sept 2021.  
 Inkomster kommer främst från minigolfen (82128:-)), hyra av bodarna samt  
 medlemsavgifter; privatpersoner (53 000) och företag (20 000). 

 Kostnader är bl a hyra av  golfbana, el, utsmyckning, förbrukning, möten. 

 Resultat för helåret beräknas bli enligt budget eller något bättre. 
   
# Status Badholmsprojektet;  
 Projektet väntar på godkännande och utbetalning från Jordbruksverket av de medel som 
 Kustlandet redan godkänt (500 000 kr). Därefter kan steg 2 påbörjas.  



   
# Golfbanan i år och upprustning; 

Rekord i intäkter, tack vare bl a god skötsel av banan och fräscha blommor.  
 Beslutades kontakta en lokal snickare för att stärka sargarna på golfbanan.  
# Bodarna; 
 Trafikverket har givit OK att bygga en bod till vänster om befintliga bodar. AIF väntar på 
  godkännande från kommunen som erhållit kompletterande ritningar. 2022 är alla bodar 
  uthyrda och 7 personer står i kö.  

 # Hamnkontoret; 
 Pelle Dahllöf är villig att låna ut Hamnkontoret under vintertid och förhoppningen är att 
 såväl fredagsträffarna som ev café dagtid kan äga rum där.  Finns en intressent att  
 driva någon form av caféverksamhet. 

# Vision cykelbana; 
 Jan Jaldeland och Henrik Edelberg (samhällsplaneringsutredare i region Östergötland)  
 berättade om sina tankar och kontakter för ett ev projekt om cykelväg på f.d. banvallen. I 

första hand från Arkösund till Kättinge. De har inspirerats av projekt Cyklabanvall.nu 

 Beslutades att tillsätta en projektgrupp för att undersöka vilka medel som finns att söka 
och därefter göra en ansökan för en förstudie. Viktigt att Norrköpings kommun är 
informerade och stöttar ett ev projekt.  

 AIF skickar inbjudan till deltagande i projektgrupp via hemsidan. 

# Laddstolpar för elbilar; 
 Hotellet kommer troligtvis att göra 2 laddplatser, men det är oklart vem som kan låna/

hyra dem.  

 Carl-Henrik kontaktar kommunen och undersöker vilka tankar/planer de har @för 
laddstolpar i Arkösund.  

       ”Affären” har tittat över möjligheten till elbilsladdning, men huset klarar inte  
 förbrukningen och kommunen är inte beredd att satsa på att utöka.  

# Automatbutik; 
 ”Jeppe” och Pia berättar om Automatbutiken. På ca 100 kvm finns i stort sett samma 
 sortiment som på sommaren. Hittills har de fått många lovord för möjligheten till 
 öppethållande året runt. De söker nu frivilliga som kan ha jour vintertid (en vecka i taget)  
 för snöskottning av trappan och rampen till entrén (inte vägen framför affären). AIF går  
 ut med förfrågan via medlemsregistret 

 De vill utveckla den lokala matproducerande delen och folk har uppmärksammat att det  
 Säljs lokalproducerat och kontaktar nu Arkösunds Livs för att få sälja där.  

 Zandéns är bekymrade över allt skräp som ligger i sumpmarken bakom Kompassen. Där  



 är också mygginvasion.  ”Jeppe” uppvaktar kommunen om detta, men önskar  
 ”påstötningshjälp” genom att flera uppvaktar kommunen om problemet.  

# Status reklamskyltar på golfbanan; 
 Projekt sälja reklamskyltar på golfbanan har vid dags datum fått ca 8 sponsorer.  
   

# Tändkula på kajen 
 ”Albin” har fått ok att låna en tändkulemotor, rusta upp och köra den. Funderingar finns  
 på en kvällskurs för ca 5 ”pensionärer” att rusta den. Albin bidrar med lokal. Anders  
 kontaktar Göran Jeppsson med fråga om detta är något för PRO.  

# Övriga frågor 
- Huset skärgården Hemtjänsten kommer att utgå från huset Skärgården from 1 mars 

2022. Anders säger att hemtjänsten kommer att disponera 1 rum samt ha tillgång till 
köket, vilket innebär att det inte bör störa de aktiviteter som pågår idag. Det är dock 
viktigt att såväl Hemtjänsten som de föreningar som är i Skärgården ”sköter sej” och 
respekterar varandra. Kommunen har inga ambitioner att ”putta ut” föreningarna.  

 Diskuterades larmet och AIF önskar en enklare lösning än idag för att kunna larma av 
och låsa.  

- Ny anslagstavla vid busskuren;  Gunnar tar ansvar för uppdraget 

 -  Tacka golf-  och blomfolket; Beslutades att tacka de som städat golfbanan, lagat 
prickar och på annat sätt jobbat för AIF med en måltid hos Strandgrillen.  

 - Skadad julbock; Den skadade julbocken finns kvar hemma hos Albin och behöver 
repareras. C-H kan vara behjälplig.  

  
 - Gjort under sommaren; Målning av prickar, fotbollsskola, yoga, zumba, Friskis, foto- 

och naturpass, Arkösundsdagar, turistinformation mm.  

 - Medlemsavgift; skickas ut i mitten av december och påminnelse i januari.   

 - Revisor/bokföring; Lena Sandberg har aviserat att hon vill avsluta sina uppdrag för 
AIF. Anders (kassör) funderar på om han ska ta uppdraget.  

# Kommande möten 
 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   Pia Zandén


