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Verksamhetsberättelse  

för verksamhetsåret 2016-2017 (stämma till stämma) 

 

Medlemmar 

Antalet betalande medlemmar vid verksamhetsberättelsens upprättande var 50 stycken. 

Styrelse 

Styrelsen har bestått av: 

Gunnar Andersson, Ordförande 

Bertil Sundstedt, Sekreterare 

Katarina Fehler, Kassör 

Karin Wolkert, Ledamot 

Anders Jansson, Ledamot 

Stefan Granevåg, Ledamot 

Nils Arnö, Ledamot 

 

Sylva Sundqvist, Suppleant 

Åsa Arnö, Suppleant 

 

 

Styrelsemöten 

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 7 protokollförda möten. 

_______________________________________________________________________ 

 

Verksamhet 

 

Allmänt 

Föreningen har under verksamhetsåret varit mycket aktiv. Styrelsen arbetar ständigt för att Arnö skall 

utvecklas efter de boendes önskemål och för att öka samvaro, samverkan och trivsel. Styrelsen har under 

verksamhetsåret i många frågor arbetat i nära samverkan med Arnöbergs Säteri. 

Nedan redovisas i korthet de frågor som vi fokuserat på under det gångna året. 

 

Ortsanalysen 

Intresseföreningen skickade under hösten 2015 en skrivelse till Enköpings Kommun med begäran om att 

få till stånd en ortsanalys för Arnö. Då de kommunala ortsanalyserna numera är ett underlag för 
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kommunens verksamhetsplanering med politiskt krav på successivt genomförande, såg vi det som 

synnerligen viktigt att få till stånd en dylik analys för Arnö 

 

Ett antal möten hölls mellan föreningens styrelse och kommunen. På kommunens initiativ bildades en 

referensgrupp med representation från öns olika geografiska områden. På Arnö-dagen 2016 ledde 

Enköpings kommun ett grupparbete för att samla in underlag till Ortsanalysen. Vi hade mycket god 

uppslutning från ön.  

 

Efter ett antal remissrundor sammanfattade kommunen ortsanalysen och den 23/4 godkändes den i 

kommunstyrelsen. Den 15/5 blev den slutligen antagen och beslutad i kommunfullmäktige.  

Representanter från styrelsen och Arnöbergs Säteri var närvarande vid fullmäktigemötet och 

presenterade de projekt och insatser som drivs och görs i samverkan på Arnö för att nå de mål som satts 

upp i ortsanalysen . Ortsanalys för Arnö finna att läsa och ladda ner på Enköping Kommuns hemsida: 

Enkoping.se, kicka här eller kontakta styrelsen. 

 

Ortsanalysen är ett kommunalt dokument för Arnö’s utveckling som tillkommit i demokratisk anda. Alla 

har haft möjligheten att göra sin röst hörd och kommunen har på ett objektivt sätt sammanställt vad de 

boende på ön vill med Arnö’s utveckling. Föreningen arbetar nu med denna ortsanalys som grund för sina 

prioriteringar och insatser. Därmed försäkrar vi oss om att vi inom föreningen driver rätt frågor. 

 

I ortsanalysen noterades ” 7 punkter för ett bättre Arnö” 

Bland annat nämns behovet av: 

 Båtplatser 

 Möjligheten att ta sig i land vid olycksfall och sjukdom på tider då färjan inte trafikerar leden. 

 Badplats 

 Ökad besöksturism (Gästhamn, Badplats mm) 

 Brandstation 

 Fungerande bredband och telefoni. 

 

Ortsanalysen är ett kommunalt dokument och kommer nu under många år framöver att ligga till grund för 

kommunala prioriteringar och insatser och tjänstemannaorganisationen inom kommunen skall årligen 

redovisa till politikerna vad man gjort för att bidra till den i ortsplanen målsatta utvecklingen. Föreningen 

kommer genom sin styrelse i samverkan med flera parter, bland annat Arnöbergs Säteri, aktivt att 

uppvakta kommunen med förslag till sådana insatser. 

Föreningen kommer också i egen regi och i samverkan driva ett antal av de prioriterade frågorna. 

 

Båtplatser 

Mot bakgrund av behovet av båtplatser, har föreningen under året tagit initiativ till att starta ett projekt i 

syfte att få till stånd en småbåtshamn på ön. Kommunen har anvisat 3 områden på ön (s.k. LIS-områden) 

där en gemensamhetsanläggning för båtplatser är möjlig.  

 

http://vaxer.enkoping.se/oversiktliga-planer/analys-av-mindre-orter/ortsanalyser.html
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Med hänsyn till sådant som utsatthet för drivis, vågsvall och vind samt djupförhållanden och tillgång till el 

mm, valdes ett läge invid färjeläget. En fördel med detta läge är också att det där finns tillgång till 

sjösättningsramp, då trafikverket medgett att vi använder färjans angöringsramp.  

Ett förslag togs fram med placering strax söder om färjeläget. Förfrågan om intresse för båtplats gick ut till 

öns alla boende. En utställning anordnades och samtliga bjöds in. Inledningsvis anmälde 12 

personer/hushåll intresse för båtplats. Med detta som grund bildades Arnö Sjösällskap som därefter tog 

över ansvaret för att driva projektet vidare. 

 

Med upprättade ritningar som grund gick offertförfrågan ut till ett antal företag som är specialiserade på 

att anlägga småbåtshamnar. Det framkom ganska snart att det södra läget inte var optimalt på grund av 

stor utsatthet för drivis och vind, samt att djupförhållandena krävde väldigt avancerade 

förankringssystem av bryggorna. Detta resulterade i att läget strax norr om färjeläget nu är det aktuella 

läget för hamnen. 

Sjösällskapet har tillsammans med Intresseföreningen och Arnöbergs Säteri, träffat kommunen och 

LEADER (se ortsanalysen) för att diskutera bland annat finansiering av hamnanläggningen. Arbetet har 

gått bra såhär långt och vi har goda förhoppningar om att en småbåtshamn skall finnas klar under 

sommaren 2018, senast 2019.  

 

Möjligheten att ta sig i land vid olycksfall och sjukdom på tider då färjan inte 

trafikerar leden. 

I samband med planeringen av en småbåtshamn har en räddningsbåt tagits med för att kunna forsla sjuka 

och skadade till Oknön för att kunna möta ambulans. 

För att få till stånd denna möjlighet redan nu, har Arnöbergs Säteri upprättat ”Arnö Livlina” som innebär 

att Säteriet upplåter sin arbetsbåt vid sjukdom och olycksfall för transport till och från Oknön. 

För att ytterligare förbättra möjligheten till snabb sjuktransport har Säteriet också anlagt en 

helikopterlandningsplats öster om Ladan/Maskinhallen. Landningsplatsen är ”rekad” och ingår nu i listan 

av ”fasta landningsplatser för ambulanshelikopter” vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. 

 

Badplats   

Föreningen har under året drivit ett projekt i syfte att få till en ren, snygg och familjevänlig badplats med 

sandstrand. Två olika alternativ har studerats. 1. Att rusta upp den nuvarande badplatsen. 2. Att anlägga 

en ny badplats i anslutning till småbåtshamnen. Huvudspåret just nu är att anlägga en ny badplats i 

anslutning till hamnen. Diskussioner pågår med LEADER och kommunen angående finansiering samt 

huvudmannaskap, drift och underhåll av den nya badplatsen. 

 

Besöksturism 

Framför allt kommunen har uttryckt en önskan om utvecklad besöksturism på Arnö. I nuvarande 

översiktsplan har kommunen bland annat påpekat behovet av en gästhamn på ön. Diskussioner med 

kommunen kring detta har resulterat i att vi som komplement till småbåtshamnen lagt till en gästhamn 
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med ett litet hamnkontor samt en parkering för besökare till ön och till hamnen. Även badplats har 

nämnts som en viktig attraktionspunkt såväl för boende på ön som för besöksturism. 

Detta är nu invävt i hamnprojektet som nu har 3 delprojekt, båtplatser, gästhamn och badplats. 

I och med detta tas diskussionerna med LEADER och kommunen angående finansiering som en större 

integrerad fråga om finansiering av den utveckling av Arnö som står angivet i ortsanalysen. 

 

Brandstation 

Styrelsen har under många år, genom samverkan med det lokala brandvärnet, försökt värna om att vi har 

ett fungerande brandvärn på ön. Håkan Bergström, ansvarig för öns frivilliga brandvärn och tidigare 

ledamot av föreningens styrelse, har under flera år kämpat för att vi skall få en brandstation till Arnö. Då 

det inte fanns ekonomiskt utrymme för en sådan investering från kommunens sida, åtog sig Arnöbergs 

Säteri att bygga en brandstation och hyra ut till kommunen. Brandstationen invigdes den 10/6 2017. 

Såväl det lokala brandvärnet som Arnöbergs Säteri, ligger nu på för att vi också skall få en ny brandbil till 

ön. Föreningen kommer också att framföra detta behov. 

 

Fungerande bredband och telefoni. 

Detta har av många påpekats som mycket viktigt. Dels för tryggheten om något händer och för 

möjligheten att tex kunna ha ett fungerande trygghetslarm inkopplat. Dels för att detta ökar möjligheten 

att kommunicera med omvärlden vilket i dag är en viktig tillgång och i många fall ett krav för att man skall 

vistas och bo på ön. Fiber är en modern lösning som ger både tillgång till snabbt bredband, IP-telefoni, TV 

och annan kommunikation som tex. trygghetslarm. 

Lite som en ”skänk från himmeln” kom så erbjudandet från IP Only. Styrelsen har engagerat sig ordentligt 

i denna fråga för att få till stånd ett tillräckligt högt antal anslutningar för att IP Only skulle besluta om att 

anlägga fiber på ön. Vi kan nu med glädje notera att vi på Arnö kommer att få fiber under 2017.  

Mobiltäckningen är fortsatt undermålig. Mobil telefoni tillhandahålls idag på rent kommersiella villkor och 

det synes svårt att intressera operatörerna för att investera i bättre täckning på Arnö med tanke på fåtalet 

potentiella abonnenter. Vi gör ändå vad vi kan och har uppvaktat bland annat Telia i frågan. 

 

Färjan 

Färjan är och har alltid varit synnerligen viktig för Arnö. Detta understryks också i ortsanalysen. Styrelsen 

har under året haft ett antal möten med trafikverket. Kort kan sägas att det för närvarande inte råder 

någon risk att nuvarande färjetrafik upphör. Det framkom att tillkomsten av ortsanalysen och de 

aktiviteter som nu drivs på ön, stärker förutsättningarna för fortsatt färjetrafik.  

 

Kyrkan 

I samband med att det kom till styrelsens kännedom att fastighetsverket skulle sälja ett antal gamla 

kyrkor, togs kontakt med fastighetsverket. Beskedet vi fick var att Arnö kyrka ej är på försäljningslistan. 
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Klockstapeln 

Klockstapeln är i akut behov av renovering. Den är i så dåligt skick att det i princip råder förbud att ringa i 

klockorna. Föreningen kontaktade stiftet för att få till stånd en upprustning. Stiftet sa sig inte ha för avsikt 

att göra detta. Arnöbergs Säteri erbjöd sig då att köpa ut klockstapeln och renovera den mot att kyrkan 

lovar att ringa i den vid gudstjänster och andra evenemang, men har såhär långt inte fått ett klart svar 

utan mötts av byråkrati och obeslutsamhet. Föreningen har åter skrivit till stiftet och påpekat det stora 

behovet av en lösning och föreslog att stiftet skall anta förslaget från Arnöbergs Säteri. Det viktiga ur 

föreningens perspektiv är att klockstapeln renoveras och åter tas i bruk. 

 

Orgelfonden 

Som redovisats på tidigare årsmöten, lånades det under en tid pengar ur orgelfonden till föreningens 

verksamhet. Ursprungligen fanns 10,000 kronor i fonden. Pengarna kommer till största delen från kollekt 

och enskilda bidrag. Sedan gammalt finns det ett stämmobeslut på at orgelfonden skall återupprättas. Vi 

har genom åren successivt återfört pengar till fonden. Under det gångna verksamhetsåret har vi på grund 

av goda ekonomiska förutsättningar, kunnat göra en sista överföring och orgelfonden är nu återupprättad 

med 10,000 kronor på kontot. 

 

Arnödagen 

Huvudnumret på Arnödagen 2016 var som nämnts grupparbetet för att samla in underlag till 

ortsanalysen. Dagen avslutades med sommarjazz av Nils Arnö med vänner och kvällsmat serverad av 

Anders och Berit. 

 

Föreningens ekonomi 

Vi har under ett antal år jobbat med att återupprätta ekonomin i föreningen och därför i alla avseenden 

varit varsamma med föreningens pengar. Efter ett ytterligare bra år ur ekonomisk synvinkel kan vi 

konstatera att föreningen nu har en stabil och bra ekonomi. 

 

Information 

Föreningens vill hålla Arnöborna informerade om allt väsäntligt som rör Arnö. Det gör vi, än så länge, till 

alla dem vi har kontaktinformation till, oavsett medlemskap i Intresseföreningen eller inte. Vi anser det 

främjar sammanhållningen och ökar intresset för att medverka till Arnös utveckling. 

 

Vi informerar på anslagstavlorna på färjan och vid färjeläget samt vid brevlådorna vid Strandby, via mejl 

till c:a 50 personer, via brev och framför allt via vår hemsida www.arnointresse.se. 

 

Under året har vi skickat ut 4st nyhetsmejl och ett brev samt hållit hemsidan kontinuerligt uppdaterad. 
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Magasinet 

Arnöberg Säteri och Intresseföreningen har under året slutit ett Nyttjanderättsavtal som ger föreningen 

rätt att kostnadsfritt använda Magasinet. Dock skall först anmälan alltid göras till Säteriet. 

 

Projektkatalog 

Arnöberg Säteri och Intresseföreningen har under året upprättat en gemensam projektkatalog som fått 

namnet Utveckling av Arnö. Projektkatalog innehåller ett antal initiativ för att utveckla Arnö. Alla projekt 

stöds av A-I, men kan drivar och utföras av andra än föreningen genom samverkan. 

 

Projektkatalogen innehåller för närvarande 17 projekt. Några är ännu inte startade. Projektkatalogen 

kommer att utgöra underlag för kommande års verksamhet. 

 

 

 

 

Styrelsen tackar med avgivande av denna verksamhetsberättelse för förtroendet att driva föreningens 

verksamhet under verksamhetsåret. 

Arnö den 8 juli 2017 

 
 
 
 
 
Gunnar Andersson Katarina Fehler Karin Wolkert 
Ordförande  Kassör Ledamot 

 
 
 
 
 
 
Nils Arnö Anders Jansson Stefan Granevåg 
Ledamot Ledamot Ledamot 
 
 
 
 
 
Bertil Sundstedt 
Sekreterare 


