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Utveckling av Arnö 

Revision:  3 

Datum: 2017-06-29 

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

och utföras av andra än föreningen genom samverkansparter. 

 

Projektkatalogen är ursprungligen upprättad av Gunnar Tellås och har kompletterats med föreningens 

egna initiativ. Nya initiativ och initiativ tillsammans med andra samverkansparter kan läggas till efter 

hand. 

(Se beslut angående samverkansparter i A-I’s styrelseprotokoll nr.3 2016/201, beslut 160903-3.) 

Projektkatalog 

Projekt: 2016-01  Ortsanalys för Arnö 

Projekt: 2016-02  Sophämtning på Arnö  

Projekt: 2016-03  Klockstapeln  

Projekt: 2016-04   Brygga för fritidsbåtar   

Projekt: 2016-05  Arnös fornminnen  

Projekt: 2016-06  Kyrkogården  

Projekt: 2016-07  Vildsvinen  

Projekt: 2016-08  Magasinet  

Projekt: 2016-09  Vattentornet  

Projekt: 2016-10  Städa Arnö  

Projekt: 2016-11  Badplatsen  

Projekt: 2016-12  Landningsplats för ambulanshelikopter  

Projekt: 2016-13  Brandstation    

Projekt: 2016-14  Skyltar  

Projekt: 2016-15  Musikevenemang 2016  

Projekt: 2016-16  Mobiltelekommunikation  

Projekt: 2017-01  Vandringsleder  
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Projekt nr: 2016-01 

Projektnamn:  Ortsanalys / Ortsplan  för Arnö 

Projektägare:  Intresseföreningen  

Projektansvarig:  Ordförande / Gunnar A 

Mål:  Att få till stånd en Ortsplan för Arnö, antagen av Kommunstyrelse & 

Kommunfullmäktige 

Plan. målgång: Maj 2017 

Formalia:  Styrelsen kommer jämte referensgruppen att beredas närvaro vid 

Kommunfullmäktiges möte den 15/5 2017, för presentation av plan och ambitioner. 

Hypotes: En antagen Ortsplan banar väg för att åstadkomma ett aktivt engagemang och 

investeringsvilja från kommunen i utvecklingen av Arnö mot de mål som anges i 

Ortsplanen. 

Logg:   Steg 1, att få en ortsanalys tillstånd är nu avklarad. Vi går nu in i steg 2, att få 

Ortsplanen upprättad och antagen av Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. 

Styrelsen skall medverka vid presentation av planen i samband med 

Fullmäktigesammanträde 2017-05-15 med start klockan 17.00 i kommunhuset 

Enköping. 

 2017-04-15 antogs Arnö Ortsanalys av Enköpings kommunalfullmäktige. Projektet 

med att få en Ortsanalys tillstånd är därmed slutfört. 

 

 

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 
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Projekt nr: 2016-03 

Projektnamn:  Klockstapeln 

Projektägare:  Intresseföreningen genom  Gunnar A, Anders J 

Projektansvarig:  Gunnar Tellås 

Mål:  En fungerande och säker klockstapel.  

Planerad målgång: Midsommar 2016.  

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

mark.  

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

densamma.  Kyrkan får Servitut på att ringer 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. 

 

Projekt nr: 2016-04 

Projektnamn:  Brygga för fritidsbåtar   

Projektägare:  Intresseföreningen  

Projektansvarig:  Ordförande / Gunnar A 

Mål:  Skapa en Gemensamhetsanläggning för fritidsbåtar, räddningsbår m.m.. 

Gemensamhetsanläggningskall bygga på bidrag och enskilda insatser och vara knutna 

till de fastigheter som medverkar. 

Planerad målgång:  Sommaren 2018 

Formalia:  Projektet bör tid-läggas med hänsyn till ledtider för behövliga beslut i förhållande till 

projektets måldatum. 

Hypotes: Om vi får ihop ett intresse för runt 15 båtplatser totalt, bör det vara ekonomisk 

genomförbart att få till stånd en hamnanläggning/brygganläggning på Arnö. 

Kommunen har i sin översiktsplan angivit 3 s.k. LIS-områden där man sagt sig vara 

villig att godkänna byggnation av brygganläggning. Med hänsyn till vad som 

framkommit i samband med ortsanalysen finns det ett lokalt motstånd till att en 

sådan anläggning förläggs till LIS-område ”Strandby” varför föreningen bör verka för 

en lokalisering till LIS-området i anslutning till färjeläget.  För att skapa största möjliga 

incitament till kommunal medverkan i anläggning och finansiering bör så många 
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kommunala angelägenheter som möjligt övervägas i projekteringen. ( Gästhamn, 

Latrintömning, Räddningsfrågor mm) 

Logg:  Projektansvarig kommer att inventera intresset för båtplats bland öns 

fastighetsägare och i samverkan med berörda intressenter (Trafikverket, Trögds 

Häradsallmänning, Kommunen mfl.) ta fram ett förslag till anläggning. I samband 

med detta skall också förslag till organisatorisk plattform tas fram (Bryggsällskap eller 

dylikt) samt möjliga alternativa finansieringslösningar. 

 2017-04-01 bildades Arnö Sjösällskap med syfte att driva tillkomsten av en båthamn 

och därefter driva densamma.   

 

Projekt nr: 2016-05 

Projektnamn:  Arnös fornminnen 

Projektägare:  Intresseföreningen  

Projektansvarig:  Vakant till projektstart 

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

området kring fornminnet röjs så att det blir synbart, skyltar ersätts och 

informationstavlor sätts upp vid aktuella fornminnen.      

Planerad målgång: Hösten 2016.  

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. 

 

Projekt nr: 2016-06 

Projektnamn:  Kyrkogården 

Projektägare:  Föreningen i samverkan med Statens Fastighetsverk 

Projektansvarig: Ledamot / Anders Jansson 

Mål:  En vacker och välskött kyrkogård. 

Planerad målgång:  
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Formalia:   

Hypotes:  

Logg:  Avslutad i och med att almarna tagits bort. 

 

Projekt nr: 2016-07 

Projektnamn:  Vildsvinen 

Projektägare:  Intressegöreningen 

Projektansvarig:  Samverkanspart / Gunnar T 

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

skadegörelse 

Planerad målgång: Kontinuerlig bevakning 

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. 

 

Projekt nr: 2016-08 

Projektnamn:  Magasinet 

Projektägare:  Intresseföreningen 

Projektansvarig:  Ordförande / Gunnar A 

Mål:  Överenskommelse med Säteriet avseende A-I’s nyttjanderätt av Magasinet 

Planerad målgång:  Innan stämman för verksamhetsåret 2016/2017. 

Formalia:  

Hypotes: 

Logg:  Projektansvarig skall tillsammans med Gunnar Tellås upprätta ett avtalsförslag. 

 2017-02-25 Godkändes ett nyttjandeavtal av Magasinet. Projektet avslutat 
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Projekt nr: 2016-09  

Projektnamn:  Vattentornet 

Projektägare:  Arnöbers Säteri 

Projektansvarig:  Gunnar Tellås 

Mål:   

Planerad målgång:  

Formalia:   

Hypotes:  

Logg:  

 

Projekt nr: 2016-10 

Projektnamn:  Städa Arnö 

Projektägare:  Förenigen i samverkan med Arnöbergs Säteri 

Projektansvarig:  För föreningen: Sekreteraren / Bertil S 

 För Arnöbergs Säteri: Gunnar Tellås 

Mål:   

Planerad målgång: Sommaren 2017 

Formalia:   

Hypotes: För att hålla ön ren och snygg för ökad trivsel bör en städdag anordnas med möjlighet 

att lämna avfall, företrädesvis metall, på gemensam plats. Arnöbergs Säteri har 

möjlighet att utnyttja kampanjen ”Håll Sverige Rent” för detta ändamål. 

Logg:  17-02-25 Beslutades att dra igång ”Håll Sverige Rent” under våren 2017. Bertil S. och 

Gunnar T. samordnar aktiviteten. 

 

Projekt nr: 2016-11 

Projektnamn:  Badplatsen 

Projektägare:  Intresseföreningen 

Projektansvarig:  Samverkanspart / Gunnar T 
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Mål:  Att om möjligt få till stånd en ny upprustad badplats som möjliggör badande även för 

barn, vilket en badbrygga i anslutning till eventuell brygganläggning ej kommer att 

ge. 

Planerad målgång:  

Formalia:  Så vitt vi vet finns Inget ansvar i sig för att underhålla nuvarande badplats söder om 

färjeläget. Kassören / Katarina har på sitt uppdrag att formellt undersöka/bekräfta 

detta. Vi arbetar tills vidare enligt hypotesen att inget ansvar föreligger. 

Hypotes: En ren och snygg badplats, företrädesvis med sandstrand, som medger bad även för 

barn skulle innebära ett välkommet bidrag till öns innevånare och öka attraktionen 

rent generellt vilket också kan ha positiv påverkan på turism och nybyggnation. 

Logg:  17-02-25 Anders tar bort skyltarna. 

Gunnar T tar fram ett förslag till ny badplats och undersöker möjligheter till 

finansiering via EU-bidrag 

 2017-maj, Projektet samordnas med byggandet av båthamn och planeras ligga i 

anslutning till denna norr om färjeläget. 

Projekt nr: 2016-12 

Projektnamn:  Landningsplats för ambulanshelikoptern 

Projektägare:  Samverkanspart / Arnöbers Säteri 

Projektansvarig:   

Mål:  Helikopterlandningsplatsen invigs på Arnödagen 2017. 

Planerad målgång: Sommaren 2017 

Formalia:  För att öka säkerheten på ön har Gunnar Tellås tagit initiativ till att få till stånd en 

”Rekognoserad Helikopter-Landningsplats”  

Hypotes: Att ha en ”Rekognoserad Helikopter-Landningsplats” på ön skulle öka möjligheten att 

få transport med Ambulanshelikopter vid allvarliga olycksfall 

Logg:  17-05-25 Elstolpar tas bort under Mars månad. 

 2017-juni Helikopterlandningsplatsen är  färdigställ och skall invigas på Arnödagen 

den 22 juli. Projektet är avslutat. 

Projekt nr: 2016-13 

Projektnamn:  Brandstation 

Projektägare:  Intresseföreningen 
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Projektansvarig:  Samverkanspart / Gunnar T 

Mål:  Att få en brandstation på ön för förvaring av Brandbil samt övrig räddningsutrustning 

för ökad säkerhet på ön.  

Planerad målgång: Sommaren 2017 

Formalia:  Arnöbergs Säteri har i överenskommelse med Räddningstjänsten beslutat bygga en 

brandstation integrerat i säteriets maskinhall. Säteriet har slutit ett 15-årigt 

hyresavtal med Räddningstjänsten 

Hypotes: Det är av väsentligt vikt för brandsäkerheten på Arnö att vi har en fungerande 

brandbil i fullgott skick. Detta förutsätter att det finns en brandstation att förvara och 

serva brandbilen i. Det finns också behov av utrymme för förvaring av annan 

räddningsutrustning, samt behov av tillskott i denna, såsom en Defibrillator (sk. 

Hjärtstartare). Det bör också finnas utrymme för räddningspersonal att byta om och 

förbereda räddningsinsatser. 

Logg:  17-02-25 Invigning i mars eller april. Gunnar Tellås meddelar när invigning planeras.  

 2017-06-10 Brandstationen invigdes. Projektet avslutat. 

Projekt nr: 2016-14  

Projektnamn:  Skyltar  

Projektägare:  Föreningen 

Projektansvarig:  Ledamot / Stefan G. 

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 tex. fornminnen tillsammans 

med en orienteringstavla vid färjeläget skulle tillfredsställa detta önskemål 

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.  
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Projekt nr: 2016-15  

Projektnamn: Musikevenemang 2016  

Projektägare:  

Projektansvarig:  

Mål:  

Planerad målgång: 

Formalia:  

Hypotes: 

Logg:  17-02-25 Detta projekt tas bort från lista och drivs av Intresseföreningens styrelse. 

Projekt nr: 2016-16 

Projektnamn:  Mobiltelekommunikation 

Projektägare:  Intresseföreningen 

Projektansvarig:  Sekreteraren / Bertil S 

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

Planerad målgång:  

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 

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. 

Projekt: 2017-01 

Projektnamn:  Vandringsleder  

Projektägare:  Föreningen 

Projektansvarig:  Från föreningen: Ledamot / Stefan G. 

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

Planerad målgång: 

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. 

 


