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ARKÖSUNDS INTRESSEFÖRENING Protokoll nr 9/2022 

Styrelsemöte i Arkösunds intresseförening 2022-11-06 

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

Frånvarande:  Jenny Sjöqvist,  

Övriga närvarande: Margareta Sjögren-Jonsson, Jesper Zandén 

# Mötets öppnande 
Ordf Carl-Henrik Jonsson hälsade alla välkomna och öppnade dagens möte.  

# Den föreslagna dagordningen godkändes med följande tillägg. 
 - Arkösunds Livs framtid 
 - Snöskottning utanför affären inför vintern 22/23 

# Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Tina Sjöholm.  

# Föregående protokoll 
Protokoll nr 8/2022 från 2022-10-02 gicks igenom, godkändes och lades till 
handlingarna med nedanstående kommentar.  
- Beslutades att Carl-Henrik och ”Tette” kontaktar Nrkp kommun ang förnyat kontrakt 

för campingen.   
   

# Badholmarna, statusbryggan, skyltar, skötsel, tillbehör, ”gåstöd”  
 -   Tack till Gunnar, Åke och Tina som ”fixade”  bastumålning. Såväl bastun som ”det 

tekniska” fungerar nu och skyltar på bastun har börjat ta form  . Bastun har from 1 juni 
hittills inbringat 25 000 kr. Budgeterat är att ”få in” ca 50 000/år.  

 - AIF har fått avslag på att bygga en vare sig brygga eller flytbrygga från bastun, pga 
strandskyddet.  

 - AIF har ”fått ut” 306 000 från Jordbruksverket och ny ansökan om 203 326 är gjord.  
 - I projektet ingår även att göra ordning badholmen strax efter Isola Bella. Beslutades att 

göra en ny ansökan och använda de resterande 70 000 kr till sand på den platsen.  
# Status ”Torda” middag, 12/11 

 62 personer har tackat ja till ”tackfesten” på Strandgrillen.  
  
# Advent i bodarna  
 Adventsmys, 1, 2 och 3 advent kl 12-15 (27/11, 4 och 11 dec). Allt klart förutom musik, 
 Jonas jobbar med frågan.  
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# Gran upp, klä bocken, transport, ljusslingor, adventsstaken 
 Granen sätts upp och kläs den 26 nov kl 13.00. Kolla med Janne Strömbeck om AIF får 
 låna el från ”Stationshuset” och kompensera honom för det. Beslutades förnya ljus- 
 slingorna i träden och granen - där det behövs. Kompassen håller öppet för en öl eller  
 pizza  
    
# Vägsuggorna 
 ”Vägsuggorna ägs av vägverket och handhas av Stefan Åberg. Hur ska de målas?  
 Uppdrogs till Anne Larsén att komma med förslag hur de ska ”förskönas” och samtidigt  
 vara lätta att montera höst och vår. Bra om de målas med reflexfärg  

# Årsmöte 
 Beslutades hålla årsmöte den 25 februari kl 11.00 i Skärgården.  
   
# Prispengarna 
 Beslutades använda de 15 000 kr i prispengar, som AIF fått från Region Östergötland till  
 att göra vägsuggorna snygga.  

# Musikkvällarna – resultat 
 Resultat för musikkvällarna ligger just nu på plus 80 000 då förlustbidrag är inräknat.  
 Utan bidrag blev det en liten förlust pga färre besökare och att två artister var något  
 dyrare än de övriga.  

# Övriga frågor 
 - Arkösunds Livs 2022/23  
  Pia och Jeppe har 2 år kvar av kontraktet på affären. Ny detaljplan för ev. ny butik 

skjuts på framtiden. Lokalen är idag undermålig med bl. a. fukt, mögel och el som inte  
  fungerar. Brandmyndigheterna ställer också krav på butiken. Kommunen säger att det  
  finns ett rivningsbeslut på huset.   

Zandén behöver ett långt kontrakt med kommunen och kan f.n. inte investera ”en 
krona” i affären då det är stor risk att byggnaden måste stängas p.g.a. kravet på 
åtgärder. De och önskar att AIF sluter upp för Zandéns genom bl.a. att verka för att 
flera verkligen visar att man vill ha affären och handla där.  

Beslutades att AIF gm Anders Granqvist bjuder in Reidar Svedahl till ett möte om 
affären, samt att informera Arkösundsborna om läget. Carl-Henrik tar upp frågan om 
affären med Kustlandet. 
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 - Snöskottning utanför affären i vinter. Tina skickar upprop till medlemmarna om hjälp 
med snöskottning 

 -  Medborgarförslaget om ”Kottebana” har varit upp i nämnd igen. Såväl Kultur- och 
fritidsnämnden som Tekniska nämnden ställer sig positiva till förslaget som nu är  
remitterat till markförvaltningen för vidare åtgärder. 

   ”Haga”-gruppen träffar kommunens nya friluftsstrateger den 8 nov ang 
vandringsleden med flera frågor.  

 - Frågor att ta upp vid nästa möte: 
  -  Läget för affären 
  - Skärgården som ”bygdegård”.  

 - Beslutades att AIFs styrelsemöten fortsättningsvis kommer att äga rum första 
onsdagen i varje månad (förutom juli och augusti) kl. 18.00-20.00.  

# Kommande möte 7 dec - kl 18.00-20.00.  
   
# Mötets avslutning 
 Ordförande för mötet tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.  

Vid pennan 
  

Anna-Lena Hansson   

       Justeras 

Carl-Henrik Jonsson              Tina Sjöholm 
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