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Från AIF styrelsemöte 5 mars 2023 

Styrelsemöte i Arkösunds intresseförening 2023-03-05 

Närvarande: Anders Granqvist, Dick Petersén, Jonas ”Albin” Albinsson, Mats 
Johansson, Veronica Nordmark, Anna-Lena Hansson, Tina Sjöholm, 
Pia Zandén, Gunnar Pettersson 

Övriga närvarande: Carl-Henrik Jonsson, Nora Wigmo  

# Mötets öppnande 
Ordf Anders Granqvist hälsade alla välkomna och öppnade dagens möte. Presentation av 
nya ledamöter.  

# Den föreslagna dagordningen godkändes.    
  
# Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Gunnar Pettersson. 

# Föregående protokoll 
Protokoll nr 1/2023 från 2023-02-01 samt protokoll nr 2/2023 från 2023-02-25 lades till 
handlingarna utan kommentar. 

# Städdagen 
 Beslutades att ha städdag den 1 april kl 10.00  
 - Gunnar och Tina ”kollar” plantering av påskliljor. 
 - Albin fixar grill och Mats grillar. Beställning av korv m. bröd och dricka är klar. Pia 

fixar till torsdag 30 mars 
 - Dick inventerar behov av sopsäckar och skaffar fler om det behövs. 
 - Anders ”kollar” med kommunen beträffande beträffande upptag av skräp i vattnet.  

# Kommunikation; Hur gör vi reklam för verksamheten? 
 Mejlsystem, cardskipper, hemsida, facebook, mm är några sätt för AIF att kommunicera 

på. Ersättare för Margareta, som är behjälplig fram till sommaren måste tillsättas. 
Styrelsen uppmanas att fundera på någon lämplig person. Tina åtar sig att ”grotta” i 
bekymret med medlemmar som inte läser mejl och hur de ska kunna nås. 

# Valborg 
 - Albin köper in facklor till Valborg. Styrelsen uppmanas att fundera på vårtalare till 

nästa möte.   

# Info viskvällarna 
 2 artister är klara inför sommaren. Jakob J fortsätter sitt sökande efter flera  
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# Ungdomsdelen, organisation 
 Barn/Ungdomar har börjat träffas i Skärgården och vill göra det fortsättningsvis. 
 Styrelsen är positiv till att bilda en ungdomsdel av AIF. Ev går det att söka bidrag från  
 kommunen om det ordnas något arrangemang. Pia nämner bl a ute-pingisbord vid  
 affären. Mats och Veronica funderar vidare. 

# ”Info till ”Hela Sverige ska leva” 
 Den 16 april kommer representant från ”Hela Sverige ska leva till Skärgården. Anders  
 träffar dem och informerar om Arkösund och vad Arkösundsborna vill.  

# Räntebärande konto 
AIF har ca 1,4 miljoner på konto som inte ger någon ränta. Anders och Tina får uppdrag 
att undersöka om AIF ska sätta över en summa av kapitalet till sparkonto med ränta samt 
villkor för detta.  

# Hatthyllor i Skärgården 
 Gunnar köper in två hatthyllor till Skärgården.  

# Folkbladet Roland klinga 
Folkbladet vill göra en artikel om hur det är att bo och leva i Arkösund. Aktuellt datum är 
den 13 mars kl 12.30, Anders, ”Albin”, Veronica och Pia deltar.  

# NT o Söderköpingsposten 
 Såväl NT som Söderköpingsposten vill träffa AIF. Anders kontaktar.  

# Kakförsäljning 
Beslutades att AIF kan stå som förening för villkor att ungdomar i Arkösund ska kunna 
sälja kakor. AIF kommer att vara inköpare och ungdomar säljer kakorna vidare. Nora 
Wigmo är kontaktperson.  

# Beredning för landsbygdsfrågor  
En politiskt sammansatt grupp från Norrköpings kommun ska arbeta med kommunens 
landsbygd och vill därför bland annat komma ut till Arkösund. Syftet med mötet är att de 
får en bild av behov och möjligheter i Arkösund. Önskan är att vi bemannar mötet med 
både de som har sin försörjning lokalt i Arkösund samt de som också är året-runtboende. 
Mötet kommer att äga rum den 30 mars kl 18-20. På mötet deltar ”Albin”, Dick, Anders, 
Mats och Pia. Förmöte den 29 mars kl 18.00. Underlag för mötet är bland annat vår 
lokala utvecklingsplan.  

# Vårmingel på hotellet 
 Hotellet har lovat vårmingel för Arkösundsborna i slutat av mars. Kontakt med med  
 Malin Petersen bör tas.   
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# Övriga frågor 
 - Jonas kör ut överbliven ved vid bodarna till bastun.  

 - Pengar (10 milj) finns att söka pga pandemin hos Norrköpings kommun. AIF kommer 
att skicka in en ansökan om pengar till nytt tälttak på Kvarngrunden. Beräknad 
kostnad är 150 000. Ansökan senast den 31 mars 

 - Med tanke på att många nyttjar vägen mellan 209 – förbi Torstens väg – ner mot havet, 
undrar Dick om föreningen kan tänkas bygga en spång med räcke över diket, då det 
föreligger risk att man trillar ner i diket 

   AIF måste reda ut en del förutsättningar, såsom  
  - om det är kommunens mark och tillåtelse kan behövas 
   Försäkringsfrågan om någon skadar sig 
   Skötsel, som t ex snöskottning 
   Samsyn från alla grannar att det är en gemensam önskan.  

  Frågan tas upp på AIF styrelsemöte i april  

 - Bokningssystem för alla typer av bokningar bör införas.  

 - Hjälpande händer inför årets evenemang tas på nästa möte. 

# Övriga frågor från Carl-Henrik som bordlades till nästa möte;  
 - Utse ny ansvarig för uthyrning av förrådsbaracken vid långtidsparkeringen. 
 - Bastun, bokningar 
 - Utse ny ansvarig för uthyrning av bodarna (istället för Margareta) 
 - Ansvarig för bevattningsgruppen? Anna-Lena fortsätter? 
 - Ansvarig för inköp och plantering av blommor? Tina  
 - Ansvarig för inventering av teknikboden? 
 - Ansvarig för hemsidan? 
 - Utse administratör för facebook? 
 - Ansvarig för webmailen? 
 - Midsommarstången behöver förlängas till midsommar? Jonas A. fixar 
 - Måla bastun en gång till?  
 - Sköta flaggning vid t ex 6:e juni? 
 - Förhandla erbjudanden på Cardskipper. 
 - Parkeringsvakter vid t ex musik kvällarna? Behov?  
 - Årets konferencier till musik kvällarna blir Henrik Brolinson. 
 - Sponsorer 

# Kommande möte 
 2 april kl 15.00. I Sjöräddningssällskapets lokal  
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# Mötets avslutning 
 Ordförande för mötet tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.  

Vid pennan 
  
Anna-Lena Hansson   
                  Justeras 

Anders Granqvist          Gunnar Pettersson
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