
 

Arkösunds Intresseförening 



29 Januari gick Granqvists granna gran upp i rök, bocken gick på  
sommarlov och många korvar gick det åt. 

39 glada Arkösundsbor kom till Städdagen 26 mars. Det krattades 

och plockades skräp i hela samhället. Och många korvar grillades 



Tipspromenaderna  

17, 24 april, 1, 8 maj samt  

Valborgsmässoaftonens  

intäkter - 13.500kr - gick till 

Röda Korsets verksamhet  

i Ukraina. 

Invigning av Bryggvandringen och Bastun på Badholmarna 

11 Maj invigdes den nyrenoverade 
Bryggvandringen av Norrköpings Kommuns 

kommunalråd Karin Jonsson.  
Efter  Invigningen gick alla bryggvandringen 

till Badholmarna för att inviga  
Arkösunds Intresseförenings Bastu. 

Bastun invigdes av AIFs ordförande Carl-Henrik Jonsson och Lars-Olof Johansson styrelseordfö-
rande i Kustlandet som bidragit med finansieringen. Samtidigt avtäcktes en bild av Henry Andersson 
initiativtagare till upprustningen av Badholmarna av hans hustru Anne-Charlotte. Barnbarnet Linnea 

har målat bilden. Dagen avslutades på Arkösunds Hotell med kaffe och tårta. 



Plantdag i Arkösund 26 maj.  

Några glada Arkösundstjejer stod  

i ur och skur utanför Marknadsbodarna 

och sålde och bytte blommor/plantor. 

En mycket uppskattad aktivitet. 

Ni missade väl inte chansen att se ca 100 Morganbilar när  

MOG - Morgan Owners Group - kom på besök på Fotbollsplanen den 21 maj. 

Vilket fackeltåg! Det var kö i Arkösund! 

Vilket vårtal av Göran Larsén! 

Vilken körsång! 

Vilken brasa! 

Vilken Valborgsmässoafton! 



Foto Per Björkdahl 

Vilken  
Midsommar  

Hundratals glada 
midsommarfirare. 
Sång och musik, 

fiskdamm och  
dragkamp.  

Och solsken.  
Tack Farida 

för att du sprider 
sådan glädje! 



Yoga med Isabell Rosberg 
på Kvarngrunden 

Friskis & Svettis på 
Fotbollsplanen 

Zumba med Johan Lund 
på Kvarngrunden 

Fredagsfika kl 9 på 
Kajen. Året runt. 

Bokcirklar 

Herrgympa/Volleyboll varje  
måndag i Kättinge Skola 

 

 

PRO varje onsdag 
i Skärgården 

Boule Onsdagar på 
Fotbollsplanen 

Gympa måndagar och 
torsdagar i Skärgården 

Kejsaren Open  
tennisturnering 7-9/7 

Padelturnering 
14-16 juli 

Pingis för dom yngre 
i Skärgården  



Populär sysselsättning.  

Rekordmånga som spelade 

på AIFs Minigolfbana 

Simskola för barn 
och vuxna 

25/7 - 5/8  vid 
Nordanskogsbadet 

Briggen Tre Kronor af Stockholm 

gästade Arkösund 9  - 13 juni och gjorde 

turer med utgångspunkt från Arkösund 

Arkösunds Vandringsgrupp har arrangerat 

10 mycket uppskattade vandringar under året 

med start 28 januari till Öbbebo och avslutades  

9 december vid Sköldvik.. 

Norrköpings Segelsällskap arrangerade  

Jolleläger 20-23 juni,  

Seglarskola för vuxna 4-8 juli,  

Lördagsseglingar under hela sommaren  

Arkösundsregattan 30-31 juli 

Båkens Dag  
9 juli 

på Arkö 



Fotbollsskolan 2022  
Solsken och 43 glada fotbollsspelare och 9 ledare. Fokus låg på att få nya kompisar,  

att vara en bra och schyst kompis och att lära sig lite mer fotboll. Tack Kent Hellström 

och alla ledare och Sköldviks Vandrarhem som sponsrade den sedvanliga 

avslutningsglassen. Hoppas vi ses sommaren 2023. 

16 juli var det dags för Sjöräddningsdagen. 

Ett mycket uppskattat arrangemang av 

Arkösunds stolthet Sjöräddnings Sällskapet 

Arkösund gästades 14 och 17 juli av Veteranbåtar på väg till Träbåtsfestivalen i  
Västervik. Sail/Motor Yacht Society i samarbete med Norrköpings Segelsällskap 

Simma - och - Spring - loppet  Farleden 
Den 24 Juli var det fullt med simlöpare i  
Arkösund som tog sig fram genom skärgården 
springande och simmande 



Årets nytillskott: Torgstånd, extra trädäck vid 
första boden samt ny Marknadsbod. Full fart  
i dom välfyllda bodarna hela sommaren. 

Visst har vi  
Sveriges  
finaste  

Busskur/ 
Bibliotek/  
Galleri! 



Äntligen dags för Musikkvällarna. Vad vi längtat! 



Strandgrillen bjuder inte bara på lövbiff: 
Musikquiz och många musikkvällar 

PUB Kompassen. Fullt ös hela 
sommaren med massor med musik. 

På Terrassen på Arkösunds Hotell 
bjöds vi bland annat pianomusik  

Efter ett par års uppehåll var det 
äntligen dags för Teater! 

Full fart i Nordanskog. För första 
gången  Arkö Musikfestival 



Solen sken dag två när Lennart Lidman 
signerade sin bok ”Och allt blir återfött” 

Glada korvförsäljare 





 

Denna Bastu 
Har Arkösunds Intresseförening 

byggt med finansiering via 

Kustlandet, Leader och  

Europiska Jordbruksfonden  

för landsbygdsutveckling. 

 

Bastun kan hyras av alla. 

400kr inkl ved för 3 timmar. 

Boka på www.aif.bokamera.se 

   

Arkösunds  

Intresseförening 



Arkösounds 



Broths grannaste (?) gran 



Stort Tack 
Pub Kompassen 
för traditionsenlig  

skinkmacka, 
vacker juldikt av 

Ronald och skönsång 
av Arkösounds.  

Arkösunds Intresseförening 

Tack till alla som ställt upp och jobbat  
under det gångna året.  

Nu ser vi fram mot ett spännande 2023 


