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Arnö i utveckling 

Revision:  8 

Datum: 2018-06-17 

Denna projektkatalog innehåller initiativ för att utveckla Arnö. Alla projekt stöds av A-I, men kan drivas 

och utföras av andra än föreningen genom samverkansparter. 

 

Projekten skall vara av allmänt intresse och ha initierats av Arnö Intresseförening. 

 

Ändringar sedan Rev 6 

Projektens logg uppdateras utan att anges här. 

Projektkatalog 
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Projekt nr: 2016-02 

Projektnamn:  Sophämtning på Arnö 

Projektägare:  Intresseföreningen  

Projektansvarig:  Sekreteraren / Bertil S 

Mål:  Högsta möjliga servicegrad inom ramen för kommunens ansvar. 

Planerad målgång: Kontinuerlig bevakning 

Formalia:  Enköpings kommun är part och motpart är varje enskild fastighetsägare på Arnö.  

Hypotes:  

Logg:  17-02-25 starta ”Håll Sverige Rent” aktivitet under våren 2017 

 17-11-11 Vafab skall införa ny prislista med nya produkter under 2018. Vi skall 

försöka att få vara remissinstans för denna. 

18-03-29 Vi har blivit lovade detta. 

Projekt nr: 2016-03 

Projektnamn:  Klockstapeln 

Projektägare:  Intresseföreningen genom Gunnar A, Anders J 

Projektansvarig:   

Mål:  En fungerande och säker klockstapel.  

Planerad målgång: Bevakas  

Formalia:  Klockstapeln ägs av Svenska kyrkan och är byggnad på ofrigrund på Arnöberg Säteris 

mark.  

Hypotes:  Arnöberg Säteri köper klockstapeln av Svenska kyrkan och förbinder sig att renovera 

densamma.  Kyrkan får Servitut på att ringa i klockorna i samband med gudstjänst.    

Logg:  17-02-25 Klockstapeln anses vara en kyrkobyggnad. Ärendet att Säteriet lagt in anbud 

att köpa klockstapeln ligger hos Länsstyrelsen. Gunnar A skriver till Veckholms 

församling för att trycka på hanteringen m.a.p. användning och säkerhet. 

 17-11-11 Ägarskapet har varit den frågan som stoppat upp processen. Det finns inga 

dokument som styrker att Klockstapeln en gång donerats till församlingen. Därmed 

kan inte Klockstapen byta ägare. Lösningen blir att Stiftet och Säteriet delar lika på 

reparationskostnaderna. Därmed kan reparationsarbetet börja planeras.  

18-03-29 Projektet blir vilande p.g.a. Gunnar Tellås bortgång. 
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Projekt nr: 2016-05 

Projektnamn:  Arnös fornminnen 

Projektägare:  Intresseföreningen  

Projektansvarig:  Ordförande Gunnar Andersson 

Mål:  De mest intressanta fornminnena dokumenteras, vägar och stigar till dessa röjs, 

området kring fornminnet röjs, skyltar ersätts och informationstavlor sätts upp vid 

dessa fornminnen.      

Planerad målgång: 2019 

Formalia:  Det finns ingen skyldighet hos markägaren eller någon annan att vårda våra 

fornminnen.  

Hypotes:  Borde gå att få medel från länsstyrelsen för fornminnesvård. Länsstyrelsen har gjort 

viss röjning runt Utö hus.  

Logg:  17-02-25 Tag fram en plan för att rusta upp fornminnena och en underhållsplan 

tillsammans med kostnadsberäkning. Utarbeta ansvarsfördelning. 

18-03-29 Medel finns hos länsstyrelsen. Tag fram en kostnadsberäkning enligt ovan. 

18-04-28 Länsstyrelsen har medel för röjning enligt Lennart Svanström. Vi skall 

snitslas upp där vi vill ha röjt. Gunnar, Anders och Karin gör detta. Det finns 4 

runristningar på Arnö, var? Hur marketar vi dessa stigar.  Följande sevärdheter vill vi 

ha röjda; Fornborgen, Strandbyfältet, Runstenen, Stensättningen R60, Utö hus, 

Källargrunden vid Strandby, Kvarnstenen med kringliggande byggnader och Hamnen 

med magasinsgrund, m.fl.  

Katja vill vara med vid röjning av Strandbyfält.  

Karin samlar in information om kvarn och kvarnstenarna. 

Bertil koordinerar informationen på skyltarna vid fornminnena med informationen på 

hemsidan. 

Gör en orienteringsskylt vid Färjelägena, Utöhus och Strandby. Vid dessa ställen kan 

besökare förväntas angöra Arnö. 

18-06-08 Besök av Uppsala läns enhet för Fornvård & Arkeologi. Det beslutades 

preliminärt att Fornborgen och Strandby gravfältet kommer att röjas och sedan 

kommer dessa samt Runstenen att få en underhållsplan med återkommande skötsel 

som utförs genom länsstyrelsens försorg. Arbetet beräknas starta i augusti 2018. 

Röjningen av borgen sker uppdelat på en treårsperiod.  Kontalt Lennart Swanström 

på Länsstyrelsen, Lennart.Swanstrom@lansstyrelsen.se 
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Projekt nr: 2016-07 

Projektnamn:  Vildsvinen 

Projektägare:  Intresseföreningen 

Projektansvarig:  Bertil Sundstedt för AI 

Mål:  När beståndet av vildsvin är i samklang med vad Arnöborna kan acceptera m.a.p. 

skadegörelse 

Planerad målgång: Bevakas 

Formalia:   

Hypotes:  

Logg:  17-02-25 Gunnar T satte upp målet för kalenderåret 2017 till 30 fällda vidsvin på 

Säteriets marker. Detta är 50% fler än antalet fällda under 2016. 

 17-11-11 Denna fråga skall tas upp med de planerade mötena med kommunen, 

Trögd och arrendatorn, för att finna samförstånd. 

 17-11-11 Lägg upp information om jakt och jaktområden på hemsidan. 

18-03-29 Samverka med och håll Säteriet informerad. 

18-06-17 42 vildsvin är skjutna. Jakten fortgår kontinuerligt varsamt så att minska 

risken för att stammarna förökar sig. 

Projekt nr: 2016-14  

Projektnamn:  Skyltar  

Projektägare:  Föreningen 

Projektansvarig:  Stefan Granewåg 

Mål:  Att ha snygga och informativa skyltar på hela Arnö. 

Planerad målgång: Successiv process 

Formalia:  Skyltar längs vägarna är i huvudsak vägsamfälligheternas och/eller vägverkets ansvar 

och föreningen bör här se sig som en samordnande part. Detta bör därför anses som 

ett samverkansprojekt. 

Hypotes: En tydlig och bra skyltning på ön är delvis en trivselfråga men också en fråga om 

service och säkerhet. Bra skyltning läng vägar och vid t.ex. fornminnen tillsammans 

med en orienteringstavla vid färjeläget skulle tillfredsställa detta önskemål 
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Logg:  17-02-25 Många vägskyltar är redan åtgärdade, men de som hör till Säby vägförening 

återstår. Gunnar A har tagit upp frågan med styrelsen i Säby. Välkomstskylten vid 

färjan behöver göras om till ”Välkomna till Arnö” och inte till Enköpings kommun.  

 18-06-17 I samband med besöket från Länsstyrelsen om fornminnena 18-06-08 

beslutades att en av skyltarna som informerar om Fornborgen skall flyttas ner till 

färjeläget tillsammans med en vägbeskrivning. Se även Projekt nr: 2016-05, Arnös 

fornminnen 

Projekt nr: 2016-16 

Projektnamn:  Mobil- och bredbandskommunikation 

Projektägare:  Intresseföreningen 

Projektansvarig:  Sekreteraren / Bertil S 

Mål:  Göra mobiloperatörerna medvetna om deras usla täckning på stora delar av Arnö 

Planerad målgång: Bevakas 

Formalia:  Den tidigare lagstadgade rätten att ha tillgång till telefoni regleras av Post & 

Telestyrelsen. I och med avregleringen av telefoni i Sverige har Post & Telestyrelsen 

inte längre makt att reglera detta. Det är alltså upp till varje hushåll att själva genom 

val av tillgängliga kommersiella tjänster att skaffa sig telefoni. 

Hypotes: Föreningen kan förmodligen inte göra så mycket åt mobiltäckningen på ön annat än 

att utgöra visst ”opinionstryck” på operatörer. Det är en säkerhetsfråga att kunna 

nå larmnumret 112 via mobiltelefonin. Samtidigt bör fibernätet på ön skapa 

möjlighet till säker fast telefoni och larmtjänster till dem som anslutit sin fastighet. 

Logg:  Bertil S har fortsatt kontakt med IP Only gällande fiberdragning. 

 17-11-11 För att bättre återspegla projektets arbetsområde har titel ändrats. 

 17-11-11 AI, ordförande och sekreteraren, skall försöka få ett möte tillstånd med IP-

Only för att få fram en officiell plan för när arbetet med att etablera fiber på Arnö är 

klart. 

18-03-29 IP-Only har lovar att mötet blir av senast i maj 2018. 

18-06-17 besked om att IP-Only inte kommer att slutföra arbetet på Arnö under 

sommaren, som var vårt önskemål. De kan inte heller ge oss besked om när arbetet 

kommer att ske. 
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Projekt: 2017-01 

Projektnamn:  Vandringsleder  

Projektägare:  Föreningen 

Projektansvarig:  Vilande 

Mål:  Att få till stånd ett antal permanent röjda och underhållna vandringsleder på ön. 

Planerad målgång: Beslut vid styrelsemöter 2018-04-28 

Formalia:   

Hypotes: Ett antal permanent röjda och underhållna vandringsleder på ön skulle öka tillgången 

till den vackra naturen, såväl för öns innevånare som för turister och andra 

besökande. 

Logg:  Frågan var uppe om detta eventuellt kan kopplas samman med röjning och 

permanent underhåll av fornminnen. Gunnar A kollar detta i samband med de 

kontakter som tas avseende fornminnena och samordnar diskussionen med 

projektansvariga, Stefan G och Gunnar T. 

 18-06-17 beslutades att projektet blir vilande till dess nya möjligheter ges m.a.p. 

resurser. 

 

Projekt: 2017-02 

Projektnamn:  Information om kyrkan 

Projektägare:  Föreningen 

Projektansvarig:  Anders Jansson 

Mål:  Att ta fram broschyr och skyltar som berättar om kyrkan. 

Tag fram skylt om vem som guidar i kyrkan. 

Att ta fram information till dem som guidar i kyrkan. 

Planerad målgång: Till stämman 2018 

Formalia:   
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Hypotes:  

Logg:  17-11-11 Det skall anordnas en utbildningsdag för de som skall guida i kyrkan. Både 

kyrkans historia och besöksrutiner skall läras ut. 

 18-03-29 Anders och Gunnar uppvaktar kommunen om att sätta upp samma typ av 

skyltar som finna på Aspö kyrka. Konsultera även Katarina Fehler. 

 18-04-28 Fastighetsverket betalar informationsskyltar utanför kyrkan. Katja ansvarar. 

 Bertil tar fram en ny broschyr om kyrkan. 

 Bertil och Gunnar ordnar nya P-skyltar för kyrkobesökare. 

 


