
 

ARKÖSUNDS INTRESSEFÖRENING Protokoll nr 9/2021 

Styrelsemöte i Arkösunds intresseförening 2021-11-07 

Närvarande: Carl-Henrik Jonsson, Anders Granqvist, Jonas ”Albin” Albinsson, 
Anna-Lena Hansson, Gunnar Pettersson, Jenny Sjöqvist, Pia Zanden,  
Lars-Åke ”Tette” Larsson,  

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 Jenny Sjökvist. 

# Föregående protokoll 
Protokoll nr 8/2021 från 2021-10-03 gicks igenom, godkändes och lades till 
handlingarna efter följande kommentar;  
- Golfbanan är inspekterad av av Gunnar och Carl-Henrik och Gunnar åtar sej att att 

”fixa” det som behöver fixas. 

# Rapport från kommunmöte 20 okt; 
 - Från AIF deltog Carl-Henrik, ”Tette” och Anders. Detaljplanearbetet för centrala 

Arkösund har avbrutits. AIF återkommer med information då vi erhållit protokollet 
från mötet med kommunen.  

 - Detaljplaneförslag för campingen blir färdigt för samråd till våren 2022. Därefter 
kommer detaljplan för padelbanorna.  

 - Långtidsparkeringen är projekterad och klar och kommer att byggas ut.  
   
# Byggnation på Kvarnberget;  
 Eventuellt planerar hotellet en nybyggnad på Kvarnberget. AIF inväntar svar om  
 musikkvällarna kan köras som vanligt i juli 2022.  



# Nordanskogs parkering; 
 Arbetsbodar kommer att ställas upp på parkeringen när de planerade radhusen byggs.  
 I den östra delen av parkeringen kommer campingen att ha ställplatser för husbilar.  

# Ny marknadsbod, bygglov mm; 
 Kommunens bodar för uthyrning är för små för AIFs intresse. Beslutades att AIF   
 ansöker om bygglov för två nya bodar, samt bygglov för 4-5 bodar mittemot  
 affären – då intresset för bodar är stort.  ”Tette” skriver ansökan.  

 # Årsmöte feb 2022;   
 Beslutades att årsmötet äger rum den 26 februari 2022. 

# Ny bokföringsansvarig;  
 Annette Andersson, Kälebo efterträder Lena Sandberg som bokföringsansvarig.  

# Bodarna i advent;  
 Bodarna kommer att hålla adventsöppet den 28 nov, 5, 12 och 19 dec kl 12-15.  
 Bemanningslista finns.   

# Hugga Gran; 
 ”Albin” m. fl. hugger årets julgran hos Anders Granqvist den 20 nov. Granen sätts upp 

samma dag och tänds den 27 november. Även julbocken kläds den 20:e. 

# Övriga frågor; 
 - Jordbruksverket har äntligen godkänt finansieringen för badholmarna, 514 006 kr är 

beviljade och del 2 i projektet kan börja. Projektgrupp ska bildas. Information till 
allmänheten och noggrannhet med redovisning är viktigt.  

 -  ”Annons” om frivilliga snöskottare till rampen och entrén vid automatbutiken visades 
och godkändes av Pia.  

 -  ”Banderollen” med vinteraktiviteter som sitter på affären måste flyttas, då andra 
skyltar ska upp där.  

 - Ljusslingor ska gås igenom, lagas eller köpas nya inför advent. Ljusstaken placeras vid 
”monumentet” vid brandstationen. ”Albin” och Carl-Henrik tillverkar ny toppstjärna 
till granen.  

 - ”Tette” och Carl-Henrik tar ner ”turistställen”.  

# Husbilar, Sköldvik; 
 Medlemmar har kontaktat AIF ang husbilar vid Sköldvik. Detta är en bygglovsfråga och 

det finns ett aktuellt pågående ärende hos Norrköpings kommun och inget som AIF kan 
påverka.  

# Träff a lokala företagare;  



 AIF kommer att bjuda in lokala företagare till styrelsemöten och först i ”raden” var Mats 
Johansson, Vassprojekt och Bodil Stigsdotter, Östgötakök som presenterade sina företag, 
vilka tjänster de kan erbjuda och vad de ev. har för önskemål om samarbete med AIF.  

 Bodil har bl. a. ansvarat för restaurangen på Nationalmuseum. Hon berättar att de f.n. har 
700 bokningar till julbord och många som vill sova över. Många aktiviteter är planerade 
inför våren som t.ex . olika månadsarrangemang. Mellan dessa sker konferenser och 
festvåning hyrs ut. Öppnar helger fr.o.m. maj 2022. Pia önskar samordningar med 
öppningstider med hotellet, Kompassen, Arkö krog och Arkösunds hamnkrog.  

 Hotellet behöver tillgång till flera övernattningsplatser och önskar en lista på personer 
som kan tänka sig hyra ut sängplatser när hotellet är fullbelagt.  

 Hon efterlyser också båtmöjligheter, så att turiser kan komma ut i skärgården för några 
timmar på ”beställning”.  AIF tar ansvar för att försöka få fram en lista. 

 AIF uttrycker önskemål om fortsatt sponsring med 2 rum samt mat och alkoholfri dryck 
för artister viskvällarna. Bodil återkommer med besked.  

 AIF efterlyser lite mera aktiviteter under musikkvällsdagarna så att ”folk” kan komma 
lite tidigare dessa dagar.  

 Mats Johansson, Vassprojekt, bofast på Arkö, håller främst på med Vassklippning men ser 
också till några hus på öarna, håller får och säljer fårskinn m.m 

 Mats kommer att ta bort vassen vid badholmarna. Där ska sedan duk läggas ut innan sand 
läggs på. ”Tette” och Mats ser ut plats för hur detta ska gå till.  

# Kommande möte 
 5 december kl. 10.00-12.00. Anders o Jonas lämnar återbud till den 5 dec.  
   
# Mötets avslutning 
 Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.  
  
Vid tangentbordet     

  
Anna-Lena Hansson   
           
       Justeras 

Carl-Henrik Jonsson    Jenny Sjökvist 


