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ARKÖSUNDS INTRESSEFÖRENING Protokoll nr 7/2022 

Styrelsemöte i Arkösunds intresseförening 2022-09-07 

Närvarande: Carl-Henrik Jonsson, Gunnar Pettersson, Anders Granqvist,  
    Tina Sjöholm, Anna-Lena Hansson 

Frånvarande:  Jenny Sjöqvist, Jonas Albinsson, Tette Larson 

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 Anders Granqvist. 

# Föregående protokoll 
Protokoll nr 6/2022 från 2022-06-06 gicks igenom, godkändes och lades till 
handlingarna. 
   

# Status Badholmarna, brygga, måla, vatten, badflotte, instruktioner, ekonomi mm  
 -   Projektet ”rullar på”; badflotten är beställd och levereras till ”Albin” för 

vinterförvaring och den gamla stegen monteras på flotten.  
 - Badbrygga; Offert på brygga från bastun är begärd. AIF har ansökt om 75 000 kr från 

Kustlandet.  
 - Gunnar, Tina, Åke S och Anders kommer att måla bastun i grå färg under hösten. 
 - Sjövatten är inte bra för kaminen. Uppdrogs till ”Tette” att köpa in hängränna och 

stuprör samt tunna för uppsamling av regnvatten.  
 - Instruktion om uppvärmning och städning kommer att sättas upp.  
 - Medlemmarna i styrelsen kommer att ha 2-veckors jour för att besvara ev frågor från 

bastubokare.  
 - På hemsidan kommer information om hur man bokar och ev avbokar bastun, hur man 

öppnar dörren och kommer in m.m, att läggas ut.  
 - C-H pratar med sotaren om möjlighet att ev få högre värme bastun.  
 - Ta fram en extranyckel till vedförrådet som ska hänga i golfboden.  
 - A-L kontaktar kommunen om att lägga ut info om bastun på kommunens hemsida.  
 - Beträffande ekonomiska läget för projektet så kvarstår 22 341 kr av beviljade medel.   
  - Anna-Lena kontaktar kommunen med önskemål om en längre badstege ute på 

badholmarna Åke S och Gunnar funderar på ett ”gå-stöd” i backen upp från 
sandstranden ut till badstegen. 
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# Lärdomar från musikkvällarna; parkering, starta tidigare med förtäringen, lotter, 
frivillig entré mm (Anders)   

 Utvärdering av musikkvällarna gjordes, lärdomar och funderingar noterades. Ekonomin 
gicks igenom. 

 - Stort TACK Anders som – genom sina insatser – fick det hela att ”snurra på ett bra  
  sätt – och stort TACK till Margareta för all marknadsföring och till Tina för arbetet  
  med sponsorer.  

# Östgötadagarna;   
 -    Succé första dagen med mycket folk och regn den andra dagen - vilket drog väldigt 

lite folk. Nästa år ska AIF vara med i broschyren om Östgötadagarna.  
  
# Vad ska vi göra med prispengarna (15 000)?  
 - Efter att ha granskat de inkomna förslagen beslutades att pengarna ska användas till el 

och belysning på badholmarna. 

# Ansökningar och utbetalningar;  
 Jordbruksverket  500 000  
 Arrangemangsbidrag 45 000 - beviljat 
 Nya ansökan Kustlandet om  75 000 är gjord 
 Minigolfen; Intäkter 71 000  - omkostnader 11 000 - Till Mats Surber 30 000 
 Bodarna blev dyrare än planerat beroende på att material och snickeri gått upp i pris.  
 Ny bod och torgplats kostade 162 599.  

# Utsikten; fråga från Pelle Lundblad 
 Trappan till Utsikten vid Världens Ände håller på att förfalla och det är vildvuxet.  
 AIF har uppdraget att sköta utsikten och Anders undersöker vad som behöver göras.  

# Årliga tackfesten hos Torda; 
 Beslutades ha den årliga tackfesten på Strandgrillen lördagen den 12 november. 
  
# Hotellet vill ha samarbete vid advent – då de kommer att ha ”påsar” 

# Kommande möten: 2 okt kl 18.00, 6 nov, 4 dec - kl 10.00-12.00. 
   
# Mötets avslutning 
 Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.  
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Vid pennan 
  
Anna-Lena Hansson   
           
             Justeras 

Carl-Henrik Jonsson   Anders Granqvist 
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