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ARKÖSUNDS INTRESSEFÖRENING Protokoll nr 6/2022 

Styrelsemöte i Arkösunds intresseförening 2022-06-06 

Närvarande: Carl-Henrik Jonsson, Gunnar Pettersson, Jonas ”Albin” Albinsson, 
Tina Sjöholm, Anna-Lena Hansson, Lars-Åke ”Tette” Larsson, 

Frånvarande:  Jenny Sjöqvist, Anders Granqvist 

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 Tina Sjöholm 

# Föregående protokoll 
Protokoll nr 5/2022 från 2022-05-08 gicks igenom, godkändes och lades till 
handlingarna med följande kommentar: 
- Invigningen av bryggvandringen blev en välbesökt succé.  
   

# Status Badholmarna, Bodarna och Bastun 
 -   Dörren till den nya boden är levererad och fönster hämtas på onsdag. Vecka 24 blir 

boden klar. Carl-Henrik och Margareta ombesörjer väggskenor till bod nr 5. Allt 
beträffande el är i princip klart. Även ”torgståndet” är snart klart. Pia och ”Albin” 
fixar ”regnskydd” framför taket.  

 - Sanden till Badholmarna kommer vecka 23 
 - Problemet med att få upp värmen i bastun är troligtvis ett handhavandefel. 

Beskrivning och skötselanvisningar måste följas och veden vara riktigt torr. Noggrann 
beskrivning hur man tänder bastun ska sättas upp av Carl-Henrik och Margareta.  

 - Bokningssystemet till bastun kommer snart igång och då kan bastun bokas digitalt. Till 
dess gäller manuell bokning.  

 - Badflotten kommer att ligga utanför badholmarna - där den förra låg.  
 - ”Tette” undersöker möjligheten till flytbygga alternativt fast bygga som klarar hårt 

väder.  
 - Carl-Henrik skaffar cementrör att tömma askan från bastun i.  

# Support  
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-  I början kommer det att uppstå frågor om bastun, bokning med mera. Carl-Henrik 
kommer att svara inledningsvis, men sedan kommer alla i styrelsen att få en kod för att  
kunna vara behjälpliga. 

- Städning bör ske med regelbundenhet av städfirma.  

# Midsommar;  
 -   Tält och el sätts upp på torsdagen innan midsommarafton av Åke Sjöholm, Carl-

Henrik och Gunnar. Rolf S tillfrågas om hjälp 
 - Jonas frågar Caroline och Rickard om de kan ta hand om fiskdammen. Anders fixar 

påsar till fiskdammen via affären , samt inköp av allt till ”fikaförsäljning”, såsom 
kaffemuggar, servetter, skedar, socker, kaffe, mm. .  

 - ”Albin” ansvarar för stången och musiken.  
 - Margareta gör skyltar. 
 - Tina, Anna-Lena, Mayvor och Christina L bakar bullar. 

 -   Lotterierna är klara och Tina frågar Minna om hon med kompisar kan ansvara för 
lotteriförsäljningen.  

# Musikkvällarna;  
 - Beslutades att köpa Björn Sahlins och Stefan Sandbergs ljudanläggning. Den 

innehåller mixerbord, högtalare med sladdar samt högtalarstativ till ett pris av 9000 kr.  
Albin gör en lista över vad som behöver kompletteras och kontaktar Rickard 
Bergqvist. 

# Turistinformation; Margareta visar marknadsföring/information som hon jobbar  
 med inför sommaren.  

# Övriga frågor; 
 a) Plantering på golfbanan med AIF emblem är gjort av Gunnar och Tina.  
 b) Jonas fixar ny nyckel till vattenutkastaren och hänger den på en spik i boden. Anna-

Lena skriver till ”minigolf-skötarna” när nyckeln är på plats.   
 c) Håkan Svernell klipper gräset vid golfbanan även i år. 

# Kommande möten: 30 juni kl 18.00, 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 
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Anna-Lena Hansson   
           
       Justeras 

Carl-Henrik Jonsson   Tina Sjöholm
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