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ARKÖSUNDS INTRESSEFÖRENING Protokoll nr 1/2023 

Styrelsemöte i Arkösunds intresseförening 2023-02-01 

Närvarande: Carl-Henrik Jonsson, Sören Hellman, Jonas ”Albin” Albinsson, Lars-
Åke ”Tette” Larson, Anders Granqvist, Anna-Lena Hansson, Tina 
Sjöholm  

Frånvarande:  Gunnar Pettersson, Jenny Sjöqvist 

Övriga närvarande: Margareta Sjögren-Jonsson, Jan Jaldeland, Sebastian Wigmo, Nora 
Wigmo  

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

# Den föreslagna dagordningen godkändes.    
  
# Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Tina Sjöholm.   

# Föregående protokoll 
Protokoll nr 10/2022 från 2022-12-07 gicks igenom, godkändes och lades till 
handlingarna med nedanstående kommentar .  
- Gunnar håller på att inventera vad som behöver göras på minigolfbanan. Punkten 

skjuts till mötet i mars månad.  
- Beträffande aktiviteter för barn, vilket var en fråga som väcktes vid förra mötet, så 

finns förslag att ge barn och ungdomar möjlighet att att träffas och ordna aktiviteter i  
Skärgården.  

 AIF beslutade att efterfråga flera förslag på aktiviteter via AIFs hemsida. Ev. skulle det 
kunna bildas en ungdomssektion inom AIF, med någon ansvarig i styrelsen.  

  
 Medborgarförslaget om en s.k. kottebanan är fortfarande under utredning i kommunen.  

# Årsmöte 25 februari kl 11.00 
 Årsmötet äger rum i Skärgården och kallelse är utsänd enl. ordning i stadgarna.  
  
# Bokslut 2022/Budget 2023 

 -   Carl-Henrik redogör för resultat och bokslut för 2022 samt budget för 2023. 
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  Balansräkning för 2022 presenterades och styrelsen konstaterade att ekonomin är god. 
Föreslagen budget godkändes av styrelsen.  

# Musik och aktiviteter sommaren 2023 
 - Valborg med fackeltåg och kör, samt sedvanligt midsommarfirande planeras. 
 - Planering för musikkvällarna pågår.  
 - Sjöräddningsdagen äger rum den 15 juli.  

# Besök av Anna Karlin, Skärgårdsutvecklare, Reg Östergötland 
 Anna som tidigare var planarkitekt på Nrkp kommun inledde med att berätta varför  
 detaljplaneringen av Arkösund avbrutits; Det visade sig att det var dålig bärighet i 
 markytan i centrala Arkösund och den skulle behöva höjas pga förväntade vattennivåer,  
 något som skulle bli mycket kostsamt. Dessutom hittade man ingen motpart som var  
 intresserad av att investera. Även marken vid campingen är sank. Dock har man –från  
 kommunens sida -  valt att gå vidare med parkeringsplatsen.  

 Nu arbetar Anna som Skärgårdsutvecklare i en tjänst som är delad regionalt och  
 kommunalt och som ska ge personer möjlighet att bo i Skärgården.  

# Belysning badholmarna, status - Gunnar/Anders 
 Anders kollar med Dick Petersén om han har något förslag till belysning med batteri och  
 solcellsladdning.   
 Jonas beställer sand och transport till den ”nya” badstranden på Badholmarna, bottagning  
 av vass samt montering av badhytt från Johnny Månsson. Tälttak beställes av Pia. Även  
 tillgängligheten till ön ska förbättras med grus/sand. Total kostnad är 75 000 kr  
 finansierat via Kustlandandet/JBV.  
   
# Vägsuggorna-Jonas 
 Jonas och Pia håller kontakt med Anne Larsén och undersöker om det går att få några nya  
 Suggor från kommunen.  

# Årsavgift för 2024  
 Årsavgiften höjdes 2023 och styrelsen föreslår oförändrad avgift 2024. Dock ställer  

familjemedlemskap ”till det” i medlemsmatrikeln. Anna-Lena och Carl-Henrik får i 
uppdrag att - med beaktande av stadgarna - undersöka hur familjebegreppet kan tas bort.  

# Kontakt med Nrkp kommun ang Isola Bella 
 Jonas har pratat med Annika Åberg/Kultur- och fritid och meddelat att AIF inte är  
 intresserade att ta hand om Isola Bella inkl arbetstagare, öppettider mm.  
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# Skärgården som bygdegård, C-H 
 C-H har tittat på avtalet med Norrköpings kommun. Om lokalen ska upplåtas till annan  
 verksamhet, som t. ex. bygdegård måste kommunen godkänna det. Objektet kan i  
 dagsläget lånas ut till andra föreningar och organisationer.  

# Hyllor till busskuren 
 Under planering av Gunnar och Åke/Tina. Material inhandlas av XL Bygg i Östra Husby. 

# Övriga frågor   
 -  I slutet av mars kommer hotellet att  bjuda arkösundsborna på mingel på terrassen och 

då får AIF chans att presentera sommarens aktiviteter.  

 - Besöksnäringen i Norrköping har varit i kontakt med AIF och vill att någon från 
Arkösund är där och representerar. Carl-Henrik skickar inbjudan till Hotellet,  
Kompassen, Dahlöf m.fl.  

 - Jonas ska ta in offert på nytt tälttak till Kvarngrunden. Därefter skall finansiering 
sökas via kommunen. 

 - AIF (Carl-Henrik/Margareta och Anders) är anmälda till möte den 7 febr om Svea 
Vind vindpark.  

   
 - Beslutades att göra ordning i utrymmena i boden vid Skärgården så att juldekorationer 

mm, får plats där. Detta görs på städdagen i vår. Gamla stolar skänkes eller kastas.  
  Beslutades att köpa in tre bänkar som ska placeras på vägen utanför Skärgården.  

Kostnad 2- 3000 kr/st. 
  .   

 - Det s.k. skrivarrummet i Skärgården kommer att göras om till AIF-kontor med lås på 
dörren.   

# Kommande möte  
 1 mars 18.00 i Skärgården 

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

Vid pennan 
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Anna-Lena Hansson   

       Justeras 

Carl-Henrik Jonsson     Tina Sjöholm  
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