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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Arnö Intresseförening 2015-08 – 2016-06 
 

Föreningens styrelse avger härmed följande verksamhetsberättelse för ovanstående period. 

1. Styrelse och övriga funktionärer 
 

Styrelsen 
Ordinarie ledamöter: 

Gunnar Andersson, ordförande 

Katarina Fehler, kassör 

Håkan Bergström, ledamot 

Nils Arnö, ledamot 

Edita Girleviciene, ledamot 

Bertil Sundstedt, sekreterare 
 
Suppleanter: 

Åsa Arnö 

Sylvia Sundqvist 

 

Adjungerade och inbjudna i speciella frågor och ärenden under året 

Anders Jansson 

Gunnar Tellås 

 

Revisorer 
Ordinarie: 

Cecilia Mökander 

Nina Lingström 

 
Suppleant: 

Anna Nyman 

 

Valberedning 
Bo Lennholm 

Märtha Kleverman (sammankallande) 
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2. Verksamhet 
 

Under 2015, -16 har vi haft 8 protokollförda styrelsemöten. 
 

Ortsanalys 
I enlighet med beslut på förra årets stämma ingav styrelsen en skrivelse till Enköpings Kommun 

med hemställan om att en ortsplan skall upprättas för Arnö. I samband med att ortsplaner 

upprättats för andra delar inom kommunen missades Arnö på grund av att man använde 

postnummer som källa för indelning av kommunens olika delar. Den 26/4 beslutade Enköpings 

kommunstyrelse att genomföra en Ortsanalys på Arnö som skall resultera i en Ortsplan. Denna 

kommer att ligga till grund för kommunens kommande planarbete och utgöra underlag för 

kommande Översiktsplaner. Ortsanalysen och Ortsplanen kommer att ligga till grund för Arnös 

utveckling de kommande åren. Nytt från i år är också att kommunens tjänstemän har en skyldighet 

att planera och budgetera för insatser i syfte att genomföra den ortsplan man antaget i 

kommunstyrelsen.  

Arnödagen 
 Sylvia Sundqvist och Bo Lennholm berättade om Arnös historia. 

 Nils Arnö med orkester underhöll. 

 Edita Girleviciene m.fl. försåg oss med utsökt förtäring. 

 Arnödagen besöktes av cirka 70 personer. 

Valborg 
Föreningen arrangerade Valborgsmässofirande med majbrasa, tipspromenad, fika, och 

spontansång. 

Sophantering 
Under året har Intresseföreningen diskuterat med Vafab om att få behålla sophämtningen i samma 

omfattning som tidigare. Vi stod, vad det visade sig, inför en uppenbar risk att förlora 

sophämtningen ute på ön och i stället få lämna våra sopor i en container på Oknösidan. 

Föreningens ansats i diskussioner och förhandlingar var att Vafab även i fortsättningen skulle 

kunna köra med en liten bil. Föreningen har uppmanat alla Arnöbor att inte välja abonnemanget 

med återvinning av matavfall, Mulljakten. Om så sker, kommer Vafab att hämta sopor på samma 

sätt som tidigare år. Föreningens engagemang i frågan gav avsett resultat. 

3. Magasinet 
Föreningen förlorade nyttjanderätten till Magasinet, i samband med att Rosengren förvärvade 

Arnöberg. Familjen Tellås, som nu äger Arnöbergs Säteri, har erbjudit föreningen att återfå denna 

och teckna ett nyttjanderättsavtal. På Gunnar Tellås initiativ har diskussioner förts om eventuella 

behov av upprustning / komplettering av magasinet. Resultatet av dessa samtal blev att magasinet 

lämnas orört i sitt nuvarande skick, men att föreningen erbjuds nyttja maskinhall samt ateljén för 

möten. 
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4. Färjan 
 

Färjetrafiken har fungerat som vanligt under 2015, -16.  

SMS- och e-posttjänsten för rapportering av driftsstörningar fungerar väl. 

5. Brandskydd och första hjälpen 
 

Brandvärnet är och har alltid varit en egen fristående organisation, men föreningen har alltid ansett 

detta vara en viktig tillgång för ön. Håkan Bergström som ansvarar för Arnö Brandvärn har under 

många år suttit i föreningens styrelse och representerat just Brandvärnet. Med anledning av att 

föreningen väsentligt ökat sitt engagemang i många angelägna frågor, har det medfört ett ökat 

behov av renodling av styrelsens ansvarar. Resultatet av detta är att Brandvärnet fortsatt drivs som 

en egen organisation men har en representant som adjungeras till styrelsen vid behov. Detta är 

tidseffektivt för såväl styrelse som för Brandvärnets ledning.  

6. Miljö- och kulturvården 
På uppdrag av föreningen har Gunnar Tellås haft besök av Enköpings Museum för att se över våra 

fornminnen. Det har visat sig finnas medel hos museet och länsstyrelsen för att röja och hålla 

snyggt runt fornminnena. Initialt föreslås en ”grundröjning” jämte upprustning / ersättning av 

skyltar. Därtill kommer en underhållsplan att läggas för att hålla rent och snyggt vid fornminnena. 

Denna plan jämte en budget för detta kommer att framläggas tillsammans med en ansökan om 

medel för genomförande. 

7. Badplatsen 
På Röjardagen, lördagen innan Valborg, röjdes badplatsen. Riset blev till en magnifik majbrasa. 

Under året har ett arbete påbörjats i syfte att söka bidrag för en ordentlig upprustning av 

badplatsen. 

8. Båtplatser 
Styrelsen har under året fortsatt dialogen med kommunen angående behovet av bryggor. Denna 

fråga har nu införlivats i den kommande ortsanalysen / ortsplanen. 

9. Kyrkan & Klocktornet 

Kyrkan 
Föreningen har under året bekostat en bänk vid kyrkan där man nu kan sitta och fika eller vila sig 

vid besök på kyrkogården. 

 

Föreningen har alltid haft ett intresse i kyrkan och har bland annat sedan många år en upprättad 

fond för kyrkorgelns bevarande. Under året har kyrkorgeln restaurerats. Föreningen ansökte med 

hjälp av Anders om ett bidrag från kyrkan, då vi inte trodde att vår fond skulle täcka kostnaderna. 
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Kyrkans generösa bidrag täckte hela restaureringskostnaden och vår orgelfond står därför 

oförminskad inför kommande behov. 

 

Under året har Anders Jansson av Fastighetsverket utsetts till tillsynsman för kyrkan. 

Klocktornet 
Den stock i vilken klockan hänger i klockstapeln är murken och det är av säkerhetsskäl inte tillåtet 

att ringa i klockan. Efter samråd med föreningen har Gunnar Tellås tagit kontakt med kyrkan, som 

meddelade att de inte har för avsikt att reparera klockstapeln utan istället inhägna denna för att 

undvika olyckor. Klockstapeln byggdes en gång i tiden på mark tillhörande Arnöbers Säteri. Den 

står med andra ord på ”ofri grund”. Gunnar Tellås har därför erbjudit kyrkan att förvärva själva 

klockstapeln i avsikt att reparera detsamma. Ett krav är dock att kyrkan fortsätter att ringer i 

klockan vid gudstjänst. Tellås inväntar slutligt besked från kyrkan. 

10. Viltvården 
Med anledning av ökad skadegörelse från vildsvin och hjort, har föreningen under året fört en 

diskussion med de aktörer som innehar jakträtterna på ön samt med Trögds Häraldsallmänning 

angående naturvård / skogsvård och viltvård i stort. Detta har bland annat resulterat i att 

föreningen bjudit in till ett samråd i frågan i samband med årets stämma. 

11. Information 

E-post 
Under året har föreningen aktivt använt vår e-post kotakt@arnointresse.se. All styrelsens e-post 

går denna väg. E-post är och kommer att vara den huvudsakliga informationskanalen. De som inte 

har e-post får även i framtiden informationen distribuerad på annat sätt. 

 

Vi uppmanar alla som inte fått någon e-post från Arnö Intresseförening under första halvåret 2016 

att meddela föreningen sin e-postadress eller om man vill ha informationen sickad på annat sätt. 

Hemsida  
Arnö Intresseförening släppte sin nya hemsida i december. Den vänder sig till både oss Arnöbor 

och besökare på vår ö. 

 

Målet är att hemsidan skall uppfattas som den naturliga källan för all aktuell information om Arnö. 

Nyhetsblad 
Föreningen har skickat ur fyra nyhetsbrev per e-post och ett brev om sophämtning. 

Anslag 
Under året har fyra anslag satts upp i passagerarhytten på färjan, på anslagstavlan vid färjeläget på 

Arnö och vid vägskälet vis Strandby. 
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Arnö den 10 juli 2016 
 

Gunnar Andersson Katarina Fehler Håkan Bergström 
Ordförande  Kassör Ledamot 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Arnö Edita Girleviciene, Bertil Sundstedt,  

Ledamot Ledamot Sekreterare 


