
 

ARKÖSUNDS INTRESSEFÖRENING Protokoll nr 10/2021 

Styrelsemöte i Arkösunds intresseförening 2021-12-05 

Närvarande: Carl-Henrik Jonsson, Anna-Lena Hansson, Gunnar Pettersson, Pia 
Zanden,  Lars-Åke ”Tette” Larsson, Minna Lundgren, Jonas Albinsson 

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 Pia Zandén 

# Föregående protokoll 
Protokoll nr 9/2021 från 2021-11-07 gicks igenom, godkändes och lades till 
handlingarna med nedanstående kommentarer;  
- Beträffande årsmötet, som är bestämt till 26 februari gäller följande: 
 - kallelse ska ske tidigast sex veckor och senast tre veckor före mötet, 
 - verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan 

m.m. ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet,  
 - motioner ska ha inkommit senast den 31 januari, 
 - för att få rösta på årsmötet ska medlem ha betalat medlemsavgiften innan mötet. 
 - valberedningens förslag ska anslås på AIFs hemsida senast 2 v före årsmötet 
 - förslag på medlemsavgift för 2023 ska beslutas av styrelsen före årsmötet för att 

fastställas på mötet,  

- AIFs upprop om Frivilliga snöskottare till butiken har gått bra och alla veckor är 
”täckta”.  

# Gran och adventsmys; 
 - ”Adventsmys” i marknadsbodarna första advent besöktes av många personer. 

 - Granen finns på plats tack vare ”Albins” insats och nya ljusslingor är inköpta. Bocken 
blir klar den närmaste tiden.   



# Bodarna; 
 Tette håller på med ansökan till kommunen om tillstånd för ytterligare en marknadsbod.  

# Möte med teatergruppen; 
 AIF har träffat teatergruppen ang samordning av aktiviteter i sommar samt frågan om  
 framtiden för teaterscenen och bodarna, om det blir byggnation på Kvarnberget. AIF och  
 Teatergruppen kommer ha möte med representanter för hotellgruppen.  

# Byggnation på Kvarngrunden; 
 Det kommer att bli byggnation på Kvarnberget/Kvarngrunden. AIF har fått besked att  
 musikkvällarna 2022 kommer att kunna äga rum där  

 # Ansökan motionsslingor mm;   
 Förutsättningarna för bidrag från Tillväxtverket för vandringsleder eller cykelleder för 

MTB är alldeles för stora och åtaganden för svåra för AIF.  

 Anna-Lena har deltagit i workshop med Norrköpings kommun för framtagande av en 
handlingsplan för besöksnäringen. Där framkom önskemål om planer på utveckling av 
såväl östgötaleden som cykelleder ut på Vikbolandet och ut mot Arkösund. 

# Tidplan badholmarna;  
 Till AIF styrelsemöte den 6 februari 2022 ska tidplan för projektet vara klart. Företag är 

vidtalade att göra altanerna, sandstränderna, elen och skära vassen. Bastun köps på 
färdigt paket. Projektet ska vara färdigt till sommaren 2022.  

 Beslut om vilken el som ska tas ut till badholmarna måste tas. Budget för projektet ska 
presenteras på årsmötet.  

# Övriga frågor; 
 - Gunnar och Carl-Henrik ser till att de s.k. turistställen tas ned.  

 - Kompassen har öppet både inne och ute mellan kl 11-13 på julafton och bjuder på  
  viltsmörgås.  

 - Hotellet bjuder AIF-medlemmar på glöggmingel den 17 dec.  

 - Styrelsen uppmanas fundera på vilka företagare som ska bjudas in till AIF-möten 
under våren 2022. 

 - ”Julgran ner” bestämdes till den 29 januari. Kompassen har öppet mellan 13-15.  

  - Såväl s.k. förlustbidrag som andra tänkbara bidrag, t.ex. bygdepeng för 2022 behöver 
sökas. 



 -   Jonas, Björn Sahlin, Lasse Lundin och Tommy Nilsson har träffat ungdomarna i 
samhället för en informationskväll och lite diskussion om vad som ev kan göras för 
dem .   

# Förslag till sammanträdesdagar 2022: 
 6 febr, 6 mars, 3 april, 1 maj, 5 juni, 4 sept, 2 okt, 6 nov, 4 dec. 

# Kommande möte: 6 februari 2022 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 


