
 

ARKÖSUNDS INTRESSEFÖRENING Protokoll nr 8/2021 

Styrelsemöte i Arkösunds intresseförening 2021-10-03 

Närvarande: Carl-Henrik Jonsson, Anders Granqvist, Jonas ”Albin” Albinsson, 
Anna-Lena Hansson, Gunnar Pettersson, Jenny Sjöqvist, Pia Zandén, 
Minna Lundgren,  

Frånvarande:  Dennis Aronsson, Tette Larsson 

Övriga närvarande: Margareta Sjögren-Jonsson,  
                             Jan Jaldeland  § 9 

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

# Den föreslagna dagordningen godkändes. 

# Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jenny Sjökvist.  

# Föregående protokoll 
Protokoll nr 7/2021 från 2021-09-12 gicks igenom, godkändes och lades till 
handlingarna. 

# Status; 
 a) ”Albin” ansvarar för att julbocken blir reparerad tills den ska ”kläs”. 
  
 b) PRO ”gillar idén” med ett miniprojekt att restaurera tändkulemotorn och återkommer.  

 c) Elbilsladdning; Hotellet kommer att sätta upp 2 platser för sina gäster och 2 platser 
kommer att finnas vid Rökholmen. Carl-Henrik tar upp frågan på nästa möte med 
Norrköpings kommun.  

 d) Reparation av golfbanan ska göras inför sommaren 2022. Carl-Henrik kontaktar lokal 
snickare för uppdraget.  



 e) Kommunen efterfrågar ritning på ytterligare en marknadsbod innan beslut om tillstånd 
fattas.  

   
# Städa golfboden och nytt tallris;  
 Måndagen den 11 okt städas golfboden, blommor ”tas” bort och tallris sätts i krukorna.  
# Kommunmöte 20 okt; 
 Carl-Henrik och Tette deltar. Ersättare Anders. Kommunen har meddelat att de vill ”ta 
 upp” detaljplanen, bryggorna, parkering, padelbanorna. AIF kommer att ”ta upp” 
 soplukten från hotellet och toaletterna, elbilsladdnig och ”träsket” bakom affären.  

# Tackmöte på Strandgrillen; 
 Vid dagens datum är 23 anmälda till ”tackfesten”.  Sista dag för anmälan är 8 okt.  

 # Cykla banvall;  Ett ev projekt att skapa cykelväg på den gamla banvallen, ”läggs ner”, då 
sträckningen på flera ställen går över privat mark och då det redan nu finns markägare 
som inte är intresserad av en cykelväg över gårdens marker.  

 AIF avvaktar vad kommunen och Trafikverket har för planer med väg 209. 

# Övriga frågor; 
 - Anna-Lena, Gunilla, Anna-Karin G och Helena har lämnat in ett medborgarförslag om 

kottebana vid långtidsparkeringen 

- Påminnelse att annonsera efter frivilliga snöröjare vid entrén till affären. Anna-Lena 
tar emot anmälningar.  

 - Julgran och julbock sätts upp lördagen den 20 november. Anders Granqvist har ev en 
gran som passar.   

 - Ny anslagstavla på busskuren är uppsatt av Gunnar och Carl-Henrik.   
   
 - Carl-Henrik deltar i möte om utveckling av Skärgården mellan Arkösund och 

Västervik, där visionen är att orter utmed sträckan ska knytas ihop i ett gemensamt 
projekt.  

 - Markisen över marknadsbodarna behöver sträckas, då det samlas regnvatten där. Pia 
och Albin undersöker vad som kan göras. 

 - Punkter till nästa möte; ” juleriet”, bodarna, ”musikkvällarna”, m.m. 

# Kommande möten 
 7 november kl. 10.00-12.00..  
   
# Mötets avslutning 
 Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.  
  



Vid tangentbordet     

  
Anna-Lena Hansson   
           
               Justeras 

Carl-Henrik Jonsson   Jenny Sjöqvist 


