Vad blir nästa steg för Arkösund?
- Jag har ju sett ett tydligt behov av en mer övergripande
strategi för Arkösund. Arkösund ska nu ingå i projektet
”Coast 4 us” som ska jobba tillsammans med
stadsplaneringen när två nya detaljplaner tas fram. En för
själva campingen vilken är prioriterad, och en för centrala
Arkösund. Här är det givetvis viktigt att lokalbefolkningen
också finns med. Här har vi nu möjligheter att göra en bra
planering både för service, parkeringar, boende och
näringsliv och annat som är nödvändigt för att Arkösund
ska kunna utvecklas mer.
Hur ser du själv Arkösund om 10 år?
- Jag ser Arkösund som en ort där man kan bo och leva
hela året runt men som är mest attraktiv som semesteroch besöksort. Jag ser också hotellet lite som en motor,
kan de fortsatt erbjuda hög standard på mat och bra
boende, konferenser och t ex spa, så tror jag att det
kommer att generera både nya arbetstillfällen och höja
attraktiviteten i stort. Jag ser också behovet av mer
offentlig service såsom äldreboende och förhoppningsvis
även barnomsorg när barnfamiljerna kommer. Hela frågan
om IT-utvecklingen är väldigt central, vad kan man jobba
med på en ort som ligger 5,5 mil från närmsta stad eller
20 mil från Stockholm?
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Karin Jonsson är centerpartiets
kommunalråd i Norrköping sedan 4
år tillbaka. En av hennes
hjärtefrågor är att försöka utveckla
alla delar av kommunen. Där
kommer också Arkösund in. Karin
har jobbat mycket för att Arkösund
ska utvecklas i rätt riktning och
mycket har hänt.
Varför har du engagerat dig så
mycket för Arkösund?
- I grunder är jag genuint
intresserad om ortsutveckling,
det är bl a därför jag är
centerpartist. Vi i kommunen
har också sagt att vi vill satsa
på Arkösund. Har vi tagit det ställningstagande måste vi
också vårda vårt uppdrag. Arkösund kanske man i första
hand förknippar med semester och ledighet. Men man ska
ju också komma ihåg att Arkösund är en viktig
angöringsort för de som bor och verkar i skärgården, för
sjöräddning, båttrafik m fl, hela året om, säger Karin
Jonsson.
Vad har genomförts de senaste åren?
- Vi har byggt en hel del, dels helt nya broar ut till
badholmarna, det har byggts nytt vid sjöräddningens
anläggning och det har byggts nya bryggor vid
Kopparholmarna och Sköldvik. I år har vi också renoverat
toaletterna i servicehuset. Kommunen har också bidragit
till den nya scenen på Kvarnberget och till
blomsterarrangemang varje år för att öka trivseln. Vi har
också jobbat mycket med att få fram bredband till
Arkösund, vilket är en förutsättning för väldigt mycket
idag. Mycket har ofta rört sig om rent praktiska frågor,
något som jag försökt att vara behjälplig med att
lösa, säger Karin Jonsson.

Vad ser du som en framgångsfaktor för Arkösund?
- I grund och botten måste det ju finnas ett folkligt
engagemang och vilja att göra något lokalt. Här är ju bl a
Arkösunds intresseförening en stor tillgång som engagerar
sig och är pådrivande i olika frågor. Sedan måste det
också finnas privata intressenter som är villiga att satsa.
Jag blev väldigt glad när hotellet fick nya ägare häromåret
och vi har många duktiga entreprenörer som bedriver
hamnverksamhet, camping, restauranger mm. Det ser jag
som den största förutsättningen för ett levande och
inbjudande Arkösund. Sedan måste givetvis vi i
kommunen hänga med och ta vår del av ansvaret och där
finns det mer att jobba med!

