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ARKÖSUNDS INTRESSEFÖRENING Protokoll nr 5/2022 

Styrelsemöte i Arkösunds intresseförening 2022-05-08 

Närvarande: Carl-Henrik Jonsson, Gunnar Pettersson, Jonas ”Albin” Albinsson, 
Minna Lundgren, Tina Sjöholm, Anna-Lena Hansson, Sören Hellman 

Frånvarande:  Jenny Sjöqvist, Anders Granqvist, 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 Gunnar Pettersson 

# Föregående protokoll 
Protokoll nr 4/2021 från 2022-04-03 gicks igenom, godkändes och lades till 
handlingarna. 

  
# Status Badholmarna; 
- Bastun är färdig och godkänd av sotare och protokoll är skickat till bygglov. Färgen blir 

grå, vilket också är inskrivet i bygglovet.   
- Kaminen kommer att ”eldas av” några gånger. Jonas ansvarar.   
- Carl-Henrik ser till att bastun försäkras. 
- Tette ”håller” i arbetet med sanden. 

# Bastubokning och lås;  Carl-Henrik visar boknings- och låssystem för bastu och 
vedförråd. Bastun kommer att kunna bokas på AIFs hemsida. Beslutades att bastun inkl 
ved kostar 400 kr för 3 timmar.   

# Invigning av Bryggvandringen och Badholmarna 11 maj Kl 14:00; start vid Arkö Krog 
och avslut vid hotellet kl 15.30, 
- 80 arkösundsbor är anmälda till invigningen och 20 personer från kommunen. Start 

vid Arkö krog där Karin Jonsson klipper bandet 
- Vid utsikten på badholmarna pratar Carl-Henrik om projektet och minnestavlan av 

Henry Andersson avtäcks av Ann-Charlotte Andersson.  
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# Midsommar; Detaljer bestäms vid nästa mote.  

# Musikkvällar och sponsorsläget m.m;  
 - Artisterna och sponsringen är klart. Tina, Carl-Henrik och Jan Jaldeland har jobbat 

med sponsorerna. 

# Ekonomi;  
 - Resultat Q1. Carl-Henrik redovisade det ekonomiska läget för jan-april, vilket visar att 

budget följs..  
 - Arbetet med Tändkula på kajen är påbörjat.   
 - Ny marknadsbod kommer att bli klar i veckan  
 - ”Tette” håller på med offerter för tak på Kvarngrunden. AIF måste finansiera själva 

och bidrag ska sökas.  
 - Nya rabatterbjudanden på AIF kortet; Trygga mil - 10 % manuell tvätt och skifte av 

däck- Trygga mil är en bilfirma Östra Husby  
 - Torgstånd kommer att byggas tv om marknadsbodarna 
 - Busskuren  håller på att målas och tavlor med skärgårdstema ska sättas upp.  

# Övriga frågor; 
 a) ”Albin” föreslog inköp av ljudanläggning och tar fram förslag till nästa möte. 
 b) Beslutades att insamlingen till Ukraina - från tipspromenader och Valborg - ska ges till 

Röda Korsets verksamhet i Ukraina. Det blev 13 500 kr.  
 c) Beslutades att ”fixa” varselvästar med AIF-tryck till funktionärer vid evenemang.  
 d) Informerades om Arkö musikfestival den 22-23 juli hos Lasse Nyblom,  
 e) Anna-Lena rapporterade kort från deltagande i möte med besöksnäringen i Nrkp, 
 f) Musikfestival 22-23 juli hos Lasse Nyblom 
 g) 21 maj väntas 100 Morganbilar defilera i Arkösund.   

# Kommande möten: 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 pennan 
  
Anna-Lena Hansson   
           
                Justeras 
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Carl-Henrik Jonsson   Gunnar Pettersson 
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