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Verksamhetsberättelse  

för verksamhetsåret 2017-2018 (stämma till stämma) 

 

Medlemmar 

Föreningen har totalt 80 medlemmar varav 50 medlemmar betalt medlemsavgift för innevarande 

verksamhetsår. Under året har 1 person begärt utträde ur föreningen på grund av avflyttning från ön. 

Styrelsen har under verksamhetsåret 2017-2018 året utgjorts av 

Gunnar Andersson, Ordförande 

Katarina Fehler  Kassör 

Bertil Sundstedt  Sekreterare  

Stefan Granevåg  Ledamot 

Karin Wolkert  Ledamot 

Anders Jansson Ledamot 

Lisa Feeley  Ledamot 

 

Suppleanter 

Lena Enkvist Forslund  

Leif Eriksson 

 

Styrelsemöten 

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 5 protokollförda möten. 

_______________________________________________________________________ 

 

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. Styrelsen har under verksamhetsåret i många frågor 

arbetat 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, kicka här eller kontakta 

styrelsen. 

 

http://vaxer.enkoping.se/oversiktliga-planer/analys-av-mindre-orter/ortsanalyser.html
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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.  

 

Ortsanalysen är vital för Arnös utveckling och föreningens starkaste medel för påtryckning på kommunen, 

övriga myndigheter och intressenter vilka styrelsen aktivt uppvaktat i många frågor under året. 

I maj 2018 hölls ett möte mellan Enköpings kommun och företrädare för styrelsen, där ortsanalysen och 

de till denna kopplade aktiva projekt stämdes av.  

 

Projektkatalog 

Intresseföreningen har upprättat projektkatalog med namnet ”Arnö i utveckling”. Projektkatalogen 

innefattar ett antal initierade projekt med bäring på mål och ambitioner i ortsanalysen. Styrelsen har, som 

tidigare nämnts, tagit ortsanalysen som utgångspunkt för sitt arbete då denna är framtagen i full 

demokratisk anda och representerar på ett objektivt sätt ö-bornas samlade önskemål när det gäller 

utvecklingen av Arnö. Projektkatalogen utgör därför, tillsammans med beslut fattade på medlemsmöten, 

såväl den kortsiktiga som långsiktiga planen för styrelsens arbete.  

 

Projektkatalogen innehåller för närvarande 8 projekt som befinner sig i olika faser 

 

 

Nedan redovisas i bokstavsordning i korthet verksamheten under det gångna 

året. 

 

Arnödagen 

Arnödagen anordnades 3:e lördagen i Juli 2017. Dagen var välbesökt såväl av öns innevånare som av 
gäster från många olika håll. För att kunna upprätthålla Arnödagen som en årlig tradition med hög kvalitet 
såväl avseende programpunkter som genomförande bildades under våren 2018 en kommittee med 
uppdrag att planera och genomföra Arnödagen 2018.  

Badplats   

Styrelsen har i många år haft frågan om en restaurerad eller ny badplats på bordet.  I samband med att 

Arnö Sjösällskap bildades i syfte att få till stånd en brygganläggning på ön, integrerades också badplatsen i 

detta av praktiska skäl. Situationen är för närvarande något osäker. Se nedan under ”båtplatser”. 

 

Brandstation 

Arnös brandstation som invigdes den 2017-06-10 och är nu fullt utrustad och de frivilliga brandmännen 

har nu fått sin personliga utrustning. 
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Med en varmbonad brandstation kan vi ha en brandbil med fylld vattentank i beredskap året om. Det 

fatala är att vår brandbil inte gick igenom senaste besiktningen och är därför tagen ur tjänst. Nu väntar vi 

på att Räddningstjänsten Enköping-Håbo avsätter en annan brandbil för Arnös räkning. Vår brandstation 

disponerar under tiden en Toyota RAV 4 som kan dra motorspruta och annan utrustning. Detta är dock att 

betrakta som en nödlösning och föreningen bevakar frågan om en ny brandbil. 

 

Brandstationen är nu också utrustad med en hjärtstartare och ett flertal utbildningar har ägt rum.  

 

Båtplatser 

För att möta behovet av båtplatser, startade föreningen under år 2016 ett projekt i syfte att få till stånd 

en småbåtshamn på ön. I detta syfte bildades 2017-04-01 Arnö Sjösällskap som därefter tog över ansvaret 

för att driva denna fråga vidare. Då praktiska och ekonomiska samordningsvinster föreligger tog också 

Sjösällskapet ansvaret för att driva frågan om en ny badplats. 

 

Ett omfattande arbete har lagts ner av styrelsen i Sjösällskapet. Ritningar finns framme tillsammans med 

upphandlingsofferter och budget. Markfrågan har också lösts under året och en bra finansieringsplan 

finns. 

 

Dispens från strandskyddet söktes i juni 2017. Efter ett års remisshantering och ett antal påföljande 

omarbetningar av ansökan, låg så ärendet godkänt och klart för beslut i nämnden i juni 2018. 

 

Sjösällskapet och därmed Intresseföreningen har stött på en oanad utmaning i och med att Sjösällskapets 

ordförande, Gunnar Andersson, lämnar sin roll som ordförande och projektledare för hamn/badplats. 

Ordförande delade tidigare projektledarskapet med Gunnar Tellås som tragiskt nog gick bort i början av 

året efter en tids sjukdom.  

 

I skrivande stund har endast en person anmält intresse att sitta i Sjösällskapets styrelse och arbeta med 

projektet.  

 

Intresseföreningens styrelse kommer att nära följa utvecklingen inom Sjösällskapet. 

Fornminnena 

Röjning av våra fornminnen är en annan fråga som legat på styrelsens bord de senaste åren. Det har blivit 

allt svårare, för att inte säga ogörligt, att med ideella insatser av föreningens medlemmar klara denna 

grannlaga uppgift. Styrelsen har därför under året bearbetat Länsstyrelsen i syfte att få in våra 

fornminnen i Länsstyrelsens skötsel och underhållsplan.  

 

Den 8/6 hade vi besök av representanter för Uppsala läns enhet för Fornvård & Arkeologi. De anser att  

Fornborgen, gravfältet vid Strandby och Runstenen är av särskilt intresse ur ett länsperspektiv. 

Länsstyrelsen kommer nu att lägga en plan för röjning och årlig skötsel av dessa fornminnen. 
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En första grovröjning av Fornborgen kommer att planmässigt starta i augusti 2018. Då arbetet är mycket 

omfattande såväl när det gäller tid som kostnader är Länsstyrelsens tanke att dela upp detta arbete i tre 

faser som genomförs under loppet av 3 år. 

 

Även gravfältet vid Strandby kräver stora insatser och även där kommer arbetet att läggas in någon gång 

under den aktuella 3-årsperioden. Vid Runstenen kommer en kompletterande röjning att ske i år. 

 

Samtliga fornminnen ovan kommer därefter årligen att underhållsröjas av Länsstyrelsen. 

En karta över ön med samtliga fornminnen markerade kommer också att sättas upp vid öns färjeläge. 

 

Fungerande bredband och telefoni. 

Styrelsen har under året haft flera kontakter med IP-Only i syfte att få klarhet i vad som händer med den 

utlovade och kontrakterade fiberdragningen på ön. I skrivande stund har vi inte lyckats få något klart 

besked i frågan annat än att fibernätet inte kommer att vara draget och färdigt på Arnö under sommaren 

2018. Styrelsen fortsätter att ligga på IP-Only och bevaka frågan. 

 

Mobiltäckningen är fortsatt undermålig på stora delar av Arnö. Som tidigare redovisats så tillhandahålls 

telefoni idag på rent kommersiella villkor. 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 teleoperatörerna i frågan. En tillförlitlig telefonförbindelse via det fasta fibernätet är dock ett 

kompletterande alternativ. 

 

Information 

Föreningens vill hålla Arnöborna informerade om allt väsentligt som rör Arnö och skickar därför 

regelbundet ut information till öns innevånare oavsett medlemskap i Intresseföreningen eller ej. 

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

brevlådorna vid Strandby.  

 

Under året har vi skickat ut 3st nyhetsbrev (mejl) och hållit hemsidan kontinuerligt uppdaterad. 

 

Kvarnen - nygammalt utflyktsmål 

Arnö har mycken gammal historia som vittnar om ett intensivt jordbruk i forna tider. En sådan bygd hade 
givetvis sin egen kvarn. Den låg på höjden öster om Säby. Kvar finns fundamentet och de två 
kvarnstenarna. En av dem är arrangerad till ett bord med sittplatser där du kan inta fika och se på den fina 
utsikten. En 220m lättgången markerad stig startar vid gamla jaktplatsen där du kan parkera bilen. Ett 
givet utflyktsmål i sommar! 
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Klockstapeln 

Klockstapelns hjärtstock är angripen av röta och måste bytas ut.  Ägarskapet till klockstapeln är högst 

oklart och därmed vem som bär ansvaret för nödvändiga reparationer. Frågan är tills vidare vilande. 

 

Kyrkan 

Fastighetsverket, som äger Arnö kyrka, har bett Intresseföreningen ta hand om visningen av kyrkan. 

Styrelsen har därvid beslutat att förstärka guidningen av kyrkan genom att ”utbilda” flera personer samt 

att ta fram en handledning. 

Styrelsen har under året också initierat frågan om att få till stånd en bättre information om kyrkan. Ett 

arbete har startats för att få upp nya informativa skyltar, likt de som står vid Aspö kyrka, samt en ny 

informationsbroschyr.  

 

Magasinet 

Material till en ny trappa vid magasinet har inhandlats och den nya trappan bör stå klar inom kort. 

 

Renhållning 

Styrelsen har under året fortsatt att bevaka frågan om soptömning. Då Arnös gammalmodiga vägar utgör 

personalens arbetsplats, finns ett konstant hot att nuvarande sophämtningsrutiner kan ändras. 

 Vafab skall införa ny prislista med nya produkter under 2018,-19. Styrelsen har framfört ett önskemål om 

att involveras i denna fråga, vilket vi fått ett halvt löfte om. 

Styrelsen anordnade i samverkan med Arnöbergs Säteri en insamling av metallskrot i augusti 2017.  Totalt 

hämtades 6 ton skrot på Arnö av Håll Sverige Rent. 

 

Väg 975 till Oknö färjeläge 

Trafikverket totalrenoverade vägen mellan Aspö handel och färjeläget under sommaren 2017. Ett svårt 

arbete då detta gjordes samtidigt som vägen hölls öppen för trafik. De många avbrotten som fick göras för 

att släppa förbi trafiken ledde till att vägen inte blev helt slät. Dessutom blev vägen något smalare än 

tidigare och dikena djupare. 

Styrelse tog kontakt med Trafikverket för att påpeka detta och blev mycket positivt bemötta. Den 5 

oktober möttes styrelsen och Trafikverket för att besiktiga vägen. Resultatet blev att Trafikverket anlade 7 

nya mötesplatser och förlängde 3 befintliga för att underlätta möten med större fordon.  

Vidare utlovade Trafikverket vid mötet att bearbeta vägbanan under sommaren 2018 för att få den 

jämnare. 

Styrelsen bevakar den fortsatta utvecklingen av väg 975. 
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Viltvård 

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

agenda. Samverkan sker med Säteriets jaktlag, arrendatorn, Trögds Häradsallmänning och länsstyrelsen 

för att finna en lösning. 

Säteriets jaktlag jagar nu aktivt för att begränsa stammen och har i skrivande stund fällt 44 vildsvin de 

senaste 12 månaderna. 

Föreningens ekonomi 

Verksamheten genererade åter ett överskott. 

Styrelsen fortsätter sitt arbete med att upprätthålla en stabil och bra ekonomi i föreningen.   

 

 

 

 

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

verksamhet under verksamhetsåret. 

Arnö den 7 juli 2018 

 
 
 
 
…………………………………………….. …………………………………………….. ………………………………………….... 
Gunnar Andersson Katarina Fehler Karin Wolkert 
Ordförande  Kassör Ledamot 

 
 
 
 
 
…………………………………………….. …………………………………………….. ………………………………………….... 
Lisa Feeley Anders Jansson Stefan Granevåg 
Ledamot Ledamot Ledamot 
 
 
 
 
…………………………………………….. 
Bertil Sundstedt 
Sekreterare 


