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ARKÖSUNDS INTRESSEFÖRENING Protokoll nr 10/2022 

Styrelsemöte i Arkösunds intresseförening 2022-12-07 

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

Frånvarande:  Jenny Sjöqvist  

Övriga närvarande: Margareta Sjögren-Jonsson, Göran Larsen, Jesper Zandén 

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

# Den föreslagna dagordningen godkändes efter tillägg av följande punkter.    
 - Skärgården som bygdegård 
 - Hylla till busskuren 

# Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anders Granqvist.  

# Föregående protokoll 
Protokoll nr 9/2022 från 2022-11-06 gicks igenom, godkändes och lades till 
handlingarna med nedanstående kommentar.  
- Kustlandet har möte idag ang. de extra 70 000 kr till sandstrand som AIF ansökt om. 

# Valberedningen 
Göran Larsén, sammankallade i valberedningen, besökte mötet och berättade att 
medlemmarna är nöjda med AIFs sammansättning.  

Vid nästkommande årsmöte är det Carl-Henriks, ”Tettes”,  Anna-Lenas, Jonas´s och 
Anders mandattid som går ut. Även Pias och Minnas mandattid som suppleanter går ut 
2023.   

Valberedningen, som består av Göran Larsén, Gunilla Fredriksson och Ann Andersson 
kommer att gå ut med information till medlemmarna. Göran undrar vilken kompetens 
som styrelsen saknar och som valberedningen ska eftersöka.  
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# Arkösunds Livs och camping 
 -   ”Tette” och Anders har träffat Reidar Svedahl, samt tjänstemän på Rådhuset ang. 

campingen och affären.   

 - Norrköpings kommun gör f.n. en översyn hur campingverksamheten ska bedrivas i 
kommunen. I dagsläget har de olika campingplatserna olika avtalstid och kommunen 
vill att det ska vara lika. Av den anledningen har Dennis Aronsson endast fått 
förlängning på 1 år, dvs t.o.m. 2023. Utredningen beräknas ta ca. 2-3 år.   

-  Kommunen vill skriva ett långt avtal med entreprenören för butiken, vilket nuvarande 
entreprenör är intresserade av. Från kommunens sida är man tydlig med att man vill ha 
en butik i Arkösund, dock måste kommunen genomföra ett antal åtgärder om den ska 
godkännas som butik 2023.   

 - Carl-Henrik har pratat med Kustlandet om möjligheten till bidrag till affären.  
 Butiken låter som ett lite för stort åtagande för leaderområden. Inom 
landsbygdsprogrammet har det funnits investeringsstöd för kommersiell och offentlig 
service att söka genom länsstyrelserna,  men det systemet förändras till 2023-2027. 
Regionerna har några stöd, ett som heter servicebidrag, ett som heter 
investeringsbidrag och ett som heter särskilt driftstöd till butiker i sårbara och utsatta 
lägen men de kan nog också vara under omvandling.    

   Tyvärr så är förutsättningarna generellt dåliga om man har bråttom och någon 
myndighet kräver åtgärder. Ibland kan det vara så illa att stöd inte får ges när 
förordnanden om åtgärder utfärdats. En redan tuff situation förvärras och försvåras när 
något dragit ut på tiden men ibland kan ett akut läge istället hjälpa till att pressa fram 
en lösning 

# Isola Bella 
 - Förfrågan från  Kultur- och fritid om AIF kan tänka sig att ta hand om driften av Isola 

Bella med avlönad personal. Kommunen ska i så fall stå för lönerna.  

  Beslutades att ta kontakt Annika Åberg och Johanns Can på kommunen för fortsatta 
diskussioner. AIF kan ev hjälpa till med tillsyn, men tar inte på sig något 
arbetsgivaransvar.  

# Budget 2023 
 Delsteg 3 i badholmsprojektet är sandstranden vid första lilla ön till höger, på väg ut till  
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 havet. Om Kustlandet inte beviljar ansökta medel beslutades att AIF efterhör om det är  
 möjlighet att förfakturera och få kostnaden år 2022 – med leverans 2023. Tette pratar  
 med Häv och Gräv om det är möjligt att kostnaden på så sätt kommer med i 2022 års  
 budget.     
    

# Belysning badholmarna 
 Tillsattes en grupp bestående av Anders och Gunnar för att undersöka belysning till  
 bastun under den mörka tiden. Solcellsdriven belysning förespråkas. Bygdepengen på  
 6 000 kr används till detta ändamål. 
   
# Snöskottning vid affären 
  Frivilliga snöskottare finns för varje vecka under vintern.  
   
# Julblomma 
 Beslutades att var och en av Farida Fahmy (konferensie på viskvällarna), Anne och  
 Göran Larsén, Jakob Jaldeland (artistbokning) och Björn Sahlin (utlåning av el till  
 julgran) erhåller en julblomma för extra insatser för AIFs räkning.  

#  Julmingel på Hotellet  
 Då hotellet inte har tid att bjuda Arkösundsborna på julmingel som tidigare år, kommer  
 de att ha en mindre ”bjudning” efter AIFs årsmöte den 25 februari.   

# Vägsuggorna 
 Jonas och Pia kommer att göra segel till några vägsuggor i samhället. Belutades att max  
 15 000 kr får disponeras för ändamålet. Jonas tar kontakt med Anne L för fortsatt  
 planering och tillverkning.  Jonas frågar Svevias ”kille i Arkösund” om suggornas  
 beskaffenhet.  

# Medlemsavgiften 
 Beslutades föreslå 2023 års årsmöte att ta bort familjebegreppet, då det är många som  
 betalar för två (Familj) men bara anger namnet på en person. Detta medför att endast en 
 famljemedlem får digitalt medlemskortet via Cardskipper.   

# Årsmötet, lördagen den 25 febr kl 11.00 
Styrelsen uppmanas att fundera på vad som ev behöver göras på minigolfen. Styrelsen  
önskar förslag på aktivieteter för barn för att ta upp på årsmötet.  

# Övriga frågor 
 - Då AIF har ansvaret för den s.k. Utsiktplatsen, beslutades att renovera trappan och 

trädäcket. Kostnaden är beräknad till max 50 000 kr. AIF hör om Ramström, EF kan 
åtaga sig uppdraget. Tas inom 2023 års budget.   
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 -  Carl-Henrik kontaktar kommunen ang. huset Skärgården och möjligheten att använda 
det om ”bygdegård”.  

 - Gunnar och Åke Sjöholm ser till att det kommer upp 2 vanliga hyllor och 1 snedhylla i 
busskuren.   

   
 - Den 7 februari äger ett informationsmöte rum på hotellet ang. förslag till 

vindkraftbygge utanför Fällbådan.  

 - Kompassen serverar i vanlig ordning julskinka på julafton mellan kl 11-13.  
# Kommande möte  
 1 februari kl 18.00 i Skärgården.  

# Mötets avslutning 
 Ordförande för mötet tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.  

Vid pennan 
  

Anna-Lena Hansson   

       Justeras 

Carl-Henrik Jonsson     Anders Granqvist  
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