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ARKÖSUNDS INTRESSEFÖRENING Protokoll nr 3/2022 

Styrelsemöte i Arkösunds intresseförening 2022-03-06 

Närvarande: Carl-Henrik Jonsson, Anna-Lena Hansson, Gunnar Pettersson,  
    Lars-Åke ”Tette” Larsson, Jonas ”Albin” Albinsson, Pia Zandén,  
    Minna Lundgren, Sören Hellman, Tina Sjöholm 

Frånvarande:  Jenny Sjöqvist, Anders Granqvist 

Övriga närvarande: Margareta Sjögren-Jonsson, Anette Andersson (del av tiden) 

§# 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 1 och 2/2021 från 2022-02-06 och 2022-02-26 gicks igenom, godkändes 
och lades till handlingarna med nedanstående kommentarer;  
- Carl-Henrik skickar mail till medlemmar om behov av hjälp vid olika evenemang. 

Även barn i ”lämplig ålder” är välkomna att hjälpa till.  
 - Det överblivna virket från bryggvandringen, som AIF önskade ”ta hand om”, hade  

kommunen redan forslat bort. 
 - Åke Sjöholm, Robert Söderholm och Jonas kommer att ”ta sig an” tändkulemotorn. 

§# Badholmsprojektet; 
Baddäcket till bastun är klart. Tillkommer trappa ner och tross runt däcket. Bastun 
levereras påskveckan. Ved till bastun har kommit och är uppburen. Därefter färdigställs 
däcket på utsiktsplatsen. Ekonomin håller sig ”inom budget”.  

Invigningscermoni diskuterades samt bokningssystem för bastun.  

§# Ny marknadsbod och trädäck; 
 Bodarna har god beläggning, några lediga veckor återstår. AIF beställer material och  

Arkösunds Intresseförening/ 
aif@upplevarkosund.se 

Org n: 825 001-8200 

mailto:aif@upplevarkosund.se


ARKÖSUNDS                       PROTOKOLL 
INTRESSEFÖRENING                      2022-03-06 

snickarna bygger trädäck för en ny Marknadsbod, därefter byggs boden eventuellt med 
hjälp av medlemmar. Det extra däcket för marknadsstånd mm bygger AIF själva. Bygget 
görs stegvis för att ha koll på kostnaderna 

 Förslag att sätta upp rep, runt den s.k. parken så att folk inte går genom den från  
 toaletterna till bodarna. 

§# Städdag; Bestämdes till lördagen den 26 mars.  Det behövs 3 städgrupper; 1 till 
badholmarna, 1 till samhället och 1 till minigolfbanan. De som städar bjuds på korv.  

§# Minigolfen; Gunnar tar över ansvaret för banorna. Anna-Lena svarar fortfarande för  
 ”bemanningen”.  

§# Lotteriansvarig; Lotteriinspektionen har givit Carl-Henrik tillstånd för lotteriverksamhet  
 för AIFs räkning. 

 Beslutades köpa in Skärgårdsböcker från Johan Tyrberg till ett pris av totalt 3000 kr för  
 21 böcker. Dessa kan användas som lotterivinster eller presenter.  

Tina Sjöholm blir AIFs interna lotteriansvariga och funderar på upplägg till mötet den  
3 april.  

§# Valborg; Vårtalare är klar. Liten högtalaranläggning behövs. Anna-Lena undersöker 
möjlighet att få ut en manskör. Sören tar ansvar för eldvakt. Jonas fixar facklor. Anders 
tar ansvar för ”förplägnad”.  

§# Blommor i samhället; 
 Beslutades undersöka med Anne Larsén om hon även i år vill fixa några krukor, övriga 
 beställer vi från Lundby som vanligt. Något lämpligt skall planteras vid Parken 

§# Turistinformation; Margareta ansvarar för turistinformationen.  

§# Midsommar;AIF annonserar efter personer som kan ”fixa” midsommarstången.  
 Tidplan: blommor plockas torsdag kl 18.00 Ris hämtas fredag 10.30 och kl 11.00 ”kläs”  
 stången. Pia fixar grön ståltråd till stången.  

Övrigt att lösa till midsommar; Flaggor, fiskdamm, godispåsar, kaffe – kaka. Pia 
Albinsson sköter dansen.  
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Jonas pratar med ”musikanterna”. Anders tar hand om kaffeserveringen och Tina tar hand 
om bullbaket.  

 Behövs liten ”städpatrull” som städar efter dansen. Gunnar kommer med förslag.  

§# Sponsorer; Tette har sammanställt en förteckning över tidigare sponsorer. Pia tar fram ett  
 förslag till sponsorspaket till nästa möte.  

§# Auktion; Samtliga uppmanas - att till nästa möte - fundera på om AIF ska anordna en  
 auktion 

§# Sjöräddnings-/sjörövardag; 16 juli 11-15 – AIF är inte aktiva den dagen.  

§# Musikkvällar; är bestämda till 6 juli, 13 juli, 20 juli samt 27 juli. Ev en extra musik- 
 /allsångskväll den 3 augusti.  
  
§#   Biokväll: var ett uppskattat inslag förra året och planeras även i år.  

§# Bordlagda frågor som tas upp på agenda längre fram: Östgötadagarna 3-4 sept,  
 ”tack för hjälpen på Strandgrillen”, julgran samt adventsmys.  
  
§# Brev till nyinflyttade om AIFs verksamhet; Bordlades till nästa möte 

§# Övriga frågor; 
 - Informationsblad om medlemskap och vad AIF gör ska delas ut i brevlådorna. 

§# Kommande möten: 3 april, 8 maj, 5 juni, 4 sept, 2 okt, 6 nov, 4 dec – kl 10.00-12.00. 
   
§# Mötets avslutning 
 Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.  
  
Vid tangentbordet    
  

  
Anna-Lena Hansson   
           
       Justeras 

Arkösunds Intresseförening/ 
aif@upplevarkosund.se 

Org n: 825 001-8200 

mailto:aif@upplevarkosund.se


ARKÖSUNDS                       PROTOKOLL 
INTRESSEFÖRENING                      2022-03-06 

Carl-Henrik Jonsson                Pia Zandén 
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