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Verksamhetsberättelse  

för verksamhetsåret 2018-2019 (stämma till stämma) 

 

Medlemmar 

Föreningen har totalt 73 medlemmar. Antal betalande medlemmar för innevarande verksamhetsår 

framgår av Röstlängden inför stämman 2019. Under året har 2 personer begärt utträde ur föreningen på 

grund av avflyttning från ön. 

Styrelsen har under verksamhetsåret 2017-2018 året utgjorts av 

Mikael Nyman, Ordförande 

Elisabet Feeley Kassör 

Bertil Sundstedt  Sekreterare  

Gunilla Eriksson Ledamot 

Anders Jansson Ledamot 

Steve Bowtell 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. Vi har 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, klicka här, på föreningens 

hemsida eller kontakta styrelsen. 

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

I april 2019 skrev vi brev till Samhällsbyggnadsförvaltningen vid Enköpings kommun i fyra frågor; hur kan 

vi öka befolkningen (helst den fasta) på Arnö, båthamn och sjösättningsramp, bredbandsanslutning samt 

förstärkning av brandskyddet på Arnö. Resultatet av detta kan läsas under respektive rubrik. 

 

Projektkatalog 

Intresseföreningen har en projektkatalog med namnet ”Arnö i utveckling”. Projektkatalogen beskriver ett 

antal initierade projekt med bäring på mål och ambitioner i ortsanalysen. Styrelsen har tagit ortsanalysen 

som utgångspunkt för sitt arbete då den representerar Arnöbornas samlade önskemål när det gäller 

utvecklingen av vår ö. 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 verksamhetsåret. 

 

Arnödagen 

Arnödagen anordnades lördagen den 21 juli. Dagen besöktes av uppskattningsvis 50 personer.  Vi 
ordnade aktiviteter för alla åldrar såsom: ansiktsmålning, lekar, fototävlingen ”Årets Arnöbild”, förtäring, 
lotteri, tävlingar, rundtur efter fyrhjuling för barnen, guidad visning av kyrkan och loppis. På kvällen 
uppträdde Arnöduaon Nina och Carine och Leif Eriksson ledde sitt musikquiz. 
 
En solig och fin Arnödag men med allt för få besökare. 

Arnö Sjösällskap 

Det är helt naturligt för öbor att kunna nyttja öns omgivande vatten. För detta behövs bryggor och 

möjlighet att ta båtar i- och ur vattnet. Detta är och har varit ett önskemål vi haft i många år. 2017 

bildades Arnö Sjösällskap (ASS) för att hantera dessa stora och komplexa frågor. ASS fick också uppdraget 

att skapa en badstrand vid anläggningen. Gunnar Tellås och Gunnar Andersson var de sakkunniga och 
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drivande personerna. Tyvärr finns ingen av dem kvar på Arnö varför ASS lades ner under 2018 i brist på 

andra som vill driva frågan vidare. 

Bryggor, sjösättningsramp och badplats är nu återfört till AI:s agenda.  

Badplats   

Styrelsen har i många år haft frågan om en restaurerad eller ny badplats på dagordningen. På grund av att 

Arnö Sjösällskap har avvecklats har badplatsfrågan återförts till AI och inget har skett under 

verksamhetsåret. 

 

Brandvärnet 

Sedan 2017 har Arnö en fullt utrustad varmbonad brandstation och de frivilliga brandmännen har nu fått 

personlig utrustning. Arnö Brandvärn är en frivillig organisation som är underställd Räddningstjänsten 

Enköping – Håbo och genomgår löpande utbildning. Brandvärnets primära uppgift är att vara först på 

plats och ge räddningstjänsten rätt information om den akuta situationen samt  att enligt lag ”agera 

rådigt”. Vid ett möte som föreningen hade med räddningstjänsten i Enköping förklarade man att Arnö, i 

händelse av larm kommer att betjänas av såväl Strängnäs som Enköpings räddningstjänster parallellt. 

Brandbekämpning av otillgängliga delar av ön kan även ske med hjälp av båt med släckningsutrustning. 

Sådan finns i Veckholm. 

 

Arnö Brandstation har två motorbrandsprutor, en Toyota RAV 4, släpvagn och mycket övrig 

brandutrustning, men tyvärr har vi inte någon brandbil längre. Detta betraktar vi som en nödlösning och 

föreningen bevakar frågan om en ny brandbil. Vid mötet med chefen för Räddningstjänsten Enköping-

Håbo framkom att Arnö står långt ner i prioritering att få en brandbil p.g.a. det låga antalet fastboende på 

Arnö.  

 

Det poängterades dock från räddningstjänsten att vid ett aktut larm så kommer räddningstjänsten att 

vara på plats omkring 15-20 minuter efter Brandvärnet, varför Arnö Brandvärn ska ses som ett viktigt, 

men ett komplement till räddningstjänstens insatser. Viktigt för alla att tänka på i nödsituationer är att 

hålla vägar och färja fri från trafik och se till att räddningstjänsten kan ta sig fram effektivt. 

 

Vi har tillskrivit Samhällsbyggnadsförvaltningen vid Enköpings kommun för att via dem få brandvägar 

anlagda ner till Mälaren, så att motorsprutorna kan förses med vatten och nå så många hus som möjligt. 

Vi har åberopat vår trygghet och säkerhet. De har svarat att det inte självklart är en kommunal 

angelägenhet att svara för brandvägar på ön. De undrat om det möjligen kan vara en fråga för 

Länsstyrelsen eller MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

 

Brandstationen är utrustad med en hjärtstartare och ett utbildningstillfälle i HLR har ägt rum under 2019. 

Räddningstjänsten Enköping-Håbo motsätter sig att göra hjärtstartaren allmänt tillgänglig genom att 

placera den i ett skåp utanför brandstationen. De hänvisar till att ringa 112. Vid ett larm får alla i Arnäs 
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Brandvärn larm via SMS och ska då, om de är tillgängliga, bege sig till vår Brandstation och öppna den och 

där kvittera larmet. Vi har där tillgång till hjärtstartare, syrgas och annan sjukvårdsutrustning. 

Om ambulans skickas ut ger ambulanspersonal instruktioner via larmcentral när det gäller akuta insatser i 

nödlägen. 

 

Båtplatser 

Styrelsen har tillskrivit Samhällsbyggnadsförvaltningen vid Enköpings kommun för att via dem undersöka 

möjligheten att via kommunen etablera en mindre brygga och sjösättningsramp. 

Trafikstyrelsen tillåter inte längre att vi använder färjerampen för sjösättning och upptagning av båtar.  

Intresseföreningen bearbetar berörda myndigheter i denna fråga. 

 

Facebook 

På initiativ från en av medlemmarna i Arnö Intresseförening, Fia Roslund, Strandby, har det skapats 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. 

 

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 detta. 

Föreningen kontaktade därför Länsstyrelsen under 2018 för att påpeka att fornminnena behöver 

omvårdnad. 

 

Under 2018 genomförde Uppsala läns enhet för Fornvård & Arkeologi restaurering av Fornborgen och 

Strandby gravfält. Detta är första steget att få in våra fornminnen i Länsstyrelsens skötsel och 

underhållsplan.  Samtliga fornminnen kommer i framtiden att underhållsröjas av Länsstyrelsen. 

 

Vägen fram till Fornborgen har jämnats till, vilket gör ett besök där betydligt lättare. 

 

Ett nytt fornminne lyftes fram under sommaren 2018. På höjden öster om Säby låg en kvarn. Lämningar i 

form av två kvarnstenar finns kvar och är ordnade som en trevlig rastplats med fin utsikt. Läs mer på 

föreningens hemsida. 

 



 

 

2019-06-17 Sida 5 av 7 www.arnointresse.se 

 

Bilaga 2 

Våra fornminnen är nu i fint skick och styrelsen rekommenderar alla att besöka dem. Se vidare 

informationen på föreningens hemsida. 

 

En karta över ön med samtliga fornminnen markerade, planerar vi att sättas upp vid färjeläget. 

 

Fungerande bredband och telefoni. 

Styrelsen har vid upprepade tillfällen sökt kontakter med bredbandsleverantören IP-Only för att få klarhet 

i vad som händer med den utlovade och kontrakterade fiberdragningen på ön. IP-Only undviker att ge 

besked. Föreningen har därför tillskrivit Samhällsbyggnadsförvaltningen vid Enköpings kommun angående 

den planerade bredbandsanslutningen. Kommunen påpekar att det är IP-Only som är skyldiga att 

informera sina kunder.  

Kommunen informerade oss om att denna informationsplikt har tagits upp på ett styrmöte mellan 

kommunen och IP-Only. Föreningen ger inte upp, men är medvetna om att en kommersiell aktör som IP-

Only av allt att döma kommer att prioritera de områden som ger störst intäkter först! Dock har Enköpings 

kommun högt ställda planer att hela kommunen skall tillhandahålla bredband av hög kvalitet till alla 

boende. 

 

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. En tillförlitlig telefonförbindelse via det fasta fibernätet är 

dock ett kompletterande alternativ. 

 

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. Föreningen bejaka och stödja dessa verksamheter 

och all annan näringsverksamhet på Arnö, för det skapar stort trafikunderlag för färja,. 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. Vi 

uppmanas därför minst en person per fastighet att bli medlem i föreningen. 

 

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

brevlådorna vid Strandby.  

 

Under året har vi skickat ut 6st nyhetsbrev (mejl) och hållit hemsidan kontinuerligt uppdaterad. 
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Kyrkan 

Kyrkan är en symbol för Arnös långa och blomstrande 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 en 

ny informationsskylt och broschyren är omarbetad och nytryckts. 

 

Magasinet 

Öns förnämliga snickare Eken har försett Magasinet med en ny trappa under året. 

 

Renhållning 

Styrelsen bevakar kontinuerligt frågan om soptömning. Då Arnös gammalmodiga vägar utgör arbetsplats 

för Vafabs personal, finns ett konstant hot att nuvarande sophämtningsrutiner kan ändras. 

Vafab har informerat oss om att nya rutiner planeras under 2019. Styrelsen har framfört ett önskemål om 

att involveras i denna fråga.  

Nytt för i år är att Vafab har anlitat en annan entreprenör som sköter avfallshanteringen på Arnö.  

 

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. Beslut har fattats att markera stigar och leder till fina 

delar av Arnö. De skall även göra det lättare att gå rundvandringar och inte fram och tillbaka som vi gör 

när vi följer vägarna. 

Ett annat och ”modernt” sätt att komma ut i naturen är Geocaching. ”Skatter” placeras ut och som skall 

letas upp med hjälp av smarta telefoner eller GPS:er. En världsomspännande sysselsättning som är till för 

alla åldrar. Styrelsen har beslutat att placera ut ett tiotal skatter under året. 

Viltvård 

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

agenda.  



 

 

2019-06-17 Sida 7 av 7 www.arnointresse.se 

 

Bilaga 2 

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. 

Väg 975 till Oknö färjeläge 

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

Styrelsen tog kontakt med Trafikverket om den utlovade bearbetning av den guppiga vägbanan under 

sommaren 2018, som inte blev av. Löftet kvarstår och skall aktualiseras under sommaren 2019. 

Styrelsen bevakar den fortsatta utvecklingen av väg 975. 

 

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 6 juli 2019 

 
 
 
 
…………………………………………….. …………………………………………….. ………………………………………….... 
Mikael Nyman Elisabet Feeley Gunilla Eriksson 
Ordförande  Kassör Ledamot 

 
 
 
 
 
…………………………………………….. …………………………………………….. ………………………………………….... 
Anders Jansson Steve Bowtell Bertil Sundstedt 
Ledamot Ledamot Sekreterare 


