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Verksamhetsberättelse  

för verksamhetsåret 2019-2020 (stämma till stämma) 

 

Medlemmar 

Föreningen har totalt 74 medlemmar. Antal betalande medlemmar för innevarande 

verksamhetsår framgår av Röstlängden inför stämman 2020. Under året har inga personer begärt 

utträde ur föreningen.  

Styrelsen har under verksamhetsåret 2017-2018 året utgjorts av 

Mikael Nyman, Ordförande 

Magnus Westman Kassör 

Bertil Sundstedt  Sekreterare  

Gunilla Eriksson Ledamot 

Anders Jansson Ledamot 

Lena Enkvist Forslund Ledamot  

Steve Bowtell Ledamot 

 

Ulriqa Söderström Suppleanter 

Leif Eriksson Suppleanter 

 

Styrelsemöten 

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 5 protokollförda möten. 
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Verksamhet 

Allmänt 

Styrelsen har under verksamhetsåret aktivt arbetat för att Arnö skall utvecklas efter de boendes 

önskemål och för att öka samvaro, samverkan och trivsel. Vi arbetar i nära samverkan med 

Arnöbergs Säteri, Enköpings kommun, andra myndigheter och intressenter.  

 

Ortsanalysen 

Ortsanalysen som togs fram under sommaren 2016, antogs i kommunstyrelsen 2017-04-25. 

Ortsanalys för Arnö finns att läsa och ladda ner på Enköping Kommuns hemsida: Enkoping.se, 

klicka här, på föreningens hemsida eller kontakta styrelsen. 

 

Ortsanalysen är ett kommunalt dokument och kommer nu och i många år framöver att ligga till 

grund för kommunala prioriteringar och insatser. Tjänstemannaorganisationen inom kommunen 

skall årligen redovisa till politikerna vad man gjort för att bidra till den i ortsplanen målsatta 

utvecklingen. Någon sådan uppföljning känner föreningen inte till tros vår förfrågan. 

 

Vi upplever inte att kommunen är lika angelägen som vi att följa det som står i Ortsanalysen. 

 

Nedan redovisas i bokstavsordning i korthet  

verksamheten under verksamhetsåret. 

Arnödagen 

Arnödagen anordnades lördagen den 20 juli. Denna Arnödag var en kvällsföreställning där 

Lovöpojkarna underhöll, lyssna här. Arets Arnöbild korades och vanns av Eva Lillius. Kvällen 

avslutades med Leffes efterfrågade Misikquiz. Dagen besöktes av uppskattningsvis 40 personer. 

 

Facebook  

Fia Roslund, Strandby, driver en grupp på Facebook för alla som vill ha kontakt med andra 

boende på ön.  Om du är intresserad av att vara med i den gruppen och använder Facebook, 

anmäl intresse till gruppen som heter ”Vi på Arnö”.  

Denna Facebookgrupp är helt fristående från Arnö Intresseförening och ingår inte föreningens 

informationsflöde. 

https://vaxer.enkoping.se/download/18.46005e3916d6204e61e5049e/1569589720766/Ortsanalys%20Arn%C3%B6.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=85Qz2devBB8
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Fungerande bredband och telefoni. 

Ytterligare ett år har gått utan att IP-Only lyckats etablera fiber här på Arnö. Som vi skrev i förra 

verksamhetsberättelsen så ger inte intresseföreningen upp. Vi har försökt att etablera kontakt 

med Fiber till Alla som är etablerad på Aspö. De tycks ha samma kommersiella syn som IP-Only 

och vi har inte haft någon framgång med de kontakterna. Kommunen ställer inte heller upp med 

något stöd för att skapa tryck mot fiberleverantörerna. 

 

Mobiltäckningen är fortsatt undermålig på stora delar av Arnö. Telefoni tillhandahålls idag på 

rent kommersiella villkor och det är svårt att intressera operatörerna för att investera i bättre 

täckning på Arnö, med tanke på fåtalet potentiella abonnenter.  

 

Att ha en tillförlitlig telefonförbindelse via mobilnätet eller det fasta fibernätet är ett av kraven i 

Ortsanalysen, som kommunen inte förmår att uppfylla. Det är även en säkerhetsfaktor för oss 

som kommunen valt att inte prioritera. 
 

Färjan 

Föreningens fokus är att värna färjeförbindelsen med Oknö i nuvarande omfattning och regi för 

att säkerställa snabb och bekväm transport till Arnö. Färjeförbindelsen är en förutsättning för att 

såväl lant- som skogsbruk kan bedrivas i nuvarande omfattning, varför vi naturligtvis ser positivt 

på att dessa och andra verksamheter upprätthålls på ön. Detta eftersom de skapar trafikunderlag 

till ön. Utan näringsverksamheterna är färjan inte självklar. 
 

Information 

Föreningens ambition är att hålla Arnöborna informerade om allt väsentligt som rör Arnö och 

skickar därför regelbundet ut information till öns innevånare, oavsett medlemskap i 

Intresseföreningen eller ej. Intresseföreningen verksamhet berör samtliga boende och hela Arnö, 

inte enskilda medlemmar. För att föreningen ska kunna tala med stark röst i förhållande till 

myndigheter och andra är det viktigt att så många som möjligt är eller blir medlemmar i 

föreningen.  

 

Informationen anslås på föreningens hemsida, på anslagstavlorna på färjan och vid färjeläget 

samt vid brevlådorna vid Strandby.  
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Under året har vi skickat ut 3st nyhetsbrev (mejl) och vi har hållit hemsidan kontinuerligt 

uppdaterad. 

 

Kyrkan 

Kyrkan är en symbol för Arnös långa historia. Kyrkan hålls levande genom att Veckholms pastorat 

håller gudstjänster ett par gånger per sommar samt att kyrkan visas för besökande gäster. För att 

kyrkan skall behålla sin centrala plats för oss Arnöbor måste den hållas tillgänglig. Om kyrkans 

historia skall kunna berättas även i framtiden, behöver vi verka för att kunskapen bevaras och att 

guider finns. 

 

Fastighetsverket, som äger Arnö kyrka, sköter ett aktivt underhåll av kyrkan. Under året har 

kyrkan fått nytt tak på stora delar. Det är gjort med 28 000 spån som är lagt enligt gammal 

tradition och tjärat. 

 

Förutom sedvanliga gudstjänster har kyrkan bjudit in till en marimbakonsert som var fantastisk, 

enligt vittnesmål från publiken. Dessutom avhölls den sedvanliga julsången i kyrkan.  

 

Ny Bank 

Föreningen har bytt bank från Nordea till Enköpings Sparbank och har fått nytt bankgironummer 

BG 5380-4720. Vi har även skaffat Swish med nummer 1230521971. Det kan med fördel 

användas för betalning av medlemsavgifter. 

 

PostNords brevlåda 

I månadsskiftet maj-juli satte PostNord upp ett anslag på brevlådan vid vägskälet vis Säbyvägen, att den 

skall dras in den 2020-07-01. Föreningen har överklagat detta i ett brev till PostNords Kundombudsman. 

Vi begär även att brevlådan skall sitta kvar till dess att ärendet slutligt är avgjort 

 

Renhållning 

Styrelsen bevakar kontinuerligt frågan om soptömning. Eftersom Arnös gammalmodiga vägar 

utgör arbetsplats för det kommunala renhållningsbolaget Vafabs personal, finns ett konstant hot 

att nuvarande sophämtningsrutiner kan ändras. 

Ett sådant uppstod när Vafab införde ny taxa. Vafab vill få bort hantering av osorterat avfall och 

höjde taxan för att påverka fastighetsägarnas beteende och börja sortera i större utsträckning. 
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Intresseföreningen uppmärksammade medlemmarna om detta och glädjande är att ingen 

Arnöbo har fallit för Vafabs invit att gå över till matavfallsåtervinning. Den typen av sophantering 

kräver att vårt avfall hämtas med en stor specialbil, vilket belastar vägarna. 

 

Vandringsleder och Geocaching 

Det finns många delar av Arnö som vi sällan besöker för att de ligger otillgängligt och avsides. 

Styrelsen vill verka för att göra Arnö mera känd och lättillgänglig.  

En ny vandringsled längs vattnet mellan Prästgården och Strandby har röjts. 

Ett annat och ”modernt” sätt att komma ut i naturen är genom Geocaching, en sysselsättning 

som passar alla åldrar. Styrelsen har placerat ut ett tiotal skatter under året och får emellanåt 

uppskattande mejl från skattjägare som hittat till Arnö på jakt efter geocacher. 

Viltvård 

Skadegörelsen från vildsvinen har varit stor under verksamhetsåret. Frågan ligger högt på 

styrelsens agenda.  

Trögds Häradsallmänning har tilldelat jaktarrendet till Jan Thorell, som arrenderar 

jordbruksmarken på Arnö, från 1/7 2019. Då vildsvin och hjort förstör hans grödor, har vi stora 

förhoppningar att han decimerar dessa stammar till gagn även för oss tomtägare. I år har flera 

åkrar besåtts med ängsgrödor som ska fungera som lockbete för vildsvinen och förhoppningen är 

att vildsvin och annat vilt ska föredra dessa beten framför de sådda åkergrödorna och 

medlemmarnas gräsmattor. På köpet kommer att ängsgrödorna kommer att innehålla olika typer 

av blommor till förmån för bin och fjärilar. 

 

Föreningens ekonomi 

Verksamheten genererade ett överskott. Läs mer i Årsredovisningen som även finns på 

hemsidan. 

Styrelsen fortsätter sitt arbete med att upprätthålla en stabil och god ekonomi i föreningen.   
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Med denna verksamhetsberättelse tackar styrelsen för förtroendet att driva föreningens 

verksamhet under verksamhetsåret. 

 

 

 

Arnö den 4 juli 2020 

 
 
 
………………………………… ………………………………… ………………………………… 
Mikael Nyman, Ordförande Magnus  Westman, Kassör Gunilla Eriksson, Ledamot 
   

 
 
 
………………………………… ………………………………… ………………………………… 
Anders Jansson, Ledamot Steve Bowtell, Ledamot Lena Enkvist Forslund, Ledamot 
 
 
 

………………………………… 

Bertil Sundstedt, Sekreterare 


