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Dagordning ordinarie stämma fö r 
Arnö  Intresseförening 2022-07-02 
Plats: Magasinet /Arnöberg 

 

Tid: 11.30 

 

§ 14 DAGORDNING enligt stadgarna: 

  

1. val av ordföranden för stämman  

2. val av två justeringsmän  

3. styrelsens och revisorernas berättelser 

4. ansvarsfrihet för styrelsen  

5. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna  

6. ersättning till styrelsen och revisorerna 

7. styrelsens förslag till årsavgift 

8. val av styrelse och styrelseordförande  

9. val av revisorer 10. fråga om val av valberedning  

11. övriga frågor  

12. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt 

13. mötet avslutas 
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Verksamhetsberättelse  
för verksamhetsåret 2021 

Föreningen fyller 30 år 2022 
Arnö Intresseförening bildades i september 1992. Enligt stadgarna är föreningens uppgifter att hantera frågor 
som rör kommunikationerna, kontakter med kommunen när det gäller exploatering, byggärenden och övrig 
kommunal service till exempel sophämtning, brandtillsyn, sjukvård, skolväsen. Föreningen ska även verka för 
fungerande postgång samt miljö och kulturvård. 
  

Medlemmar 

Föreningen hade 2021 totalt 52 betalande medlemmar. Medlemsregistret rymmer dock ytterligare 21 namn 
som ännu inte betalat avgift. 

Styrelsen har under 2021 året utgjorts av 
Mikael Nyman, Ordförande 2022 
Magnus Wretman Kassör 2021 
Kristina Granevåg  Sekreterare 2022 
Gunilla Eriksson Ledamot 2022 
Mia Wolkert Ledamot 2022 
Lena Enkvist Forslund Ledamot 2021 
Ulriqa Söderström Suppleant 2021 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har under 2021 hållit 4 protokollförda möten 
_______________________________________________________________________ 
 

Verksamhet 
Allmänt 
Styrelsen har under verksamhetsåret 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.  
 
Pandemin har dock medfört en kraftig begränsning av vad föreningen kunnat göra. Det har helt enkelt varit 
svårt att genomföra uppdraget som vanligt och att organisera gemensamma aktiviteter har inte varit att tänka 
på. Med hänsyn till att läget fortfarande inte är helt tillfredsställande och att det finns rekommendationer för 
fortsatt återhållsamhet planerar vi mycket försiktigt för fortsättningen av 2022. 
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På Intresseföreningens agenda 
 

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.  
 
Vid ett akut larm så kommer räddningstjänsten att vara på plats omkring 15-20 minuter efter Brandvärnet, 
varför Arnö Brandvärn ska ses som 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. 
 
Brandstationen är utrustad med en hjärtstartare. Vid larm får alla i Brandvärnet 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. 
 

Facebook och ”Vi på Arnö” 
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 
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. Den är däremot ett effektivt och uppskattat forum och där lägger Intresseföreningen ut 
inbjudningar till aktiviteter eller information om vad som händer på ön. 

 

Fornminnena 
Röjning av våra fornminnen är en 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. Fornborgen 
och gravarna i Strandby gravfält fick en ny slyröjning efter den stora avverkningen 2018. Den sköttes av 
Länsstyrelsen under 2020 efter begäran från Arnö Intresseförening. 
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Våra fornminnen är nu i fint skick och styrelsen rekommenderar alla att besöka dem.  
 

Fungerande bredband och telefoni. 
Läget är enkelt att beskriva. Det händer ingenting. 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.  
 
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.  
 

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.  
 
Den gamla färjan Carolina har ersatts av den nya färjan Lina som ska kunna drivas med el. Enligt de 
ursprungliga planerna skulle driften kunna tas upp med den nya färjan per den sista mars 2021. Så har det inte 
blivit. Lina är förberedd för batteridrift men ännu saknas nödvändiga tillstånd för att köra färjan på el varför 
den fortfarande drivs med en dieselmotor. Något exakt besked om när färjan ska fungera som tänkt har vi 
ännu inte fått besked om. 

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 
I augusti 2021 uppmärksammades att kyrkan drabbats av hussvamp. Kyrkan stängdes då för alla externa besök 
och har inte kunnat beträdas eftersom hussvampen är ”smittsam”. Sporer kan medfölja besökare och leda till 
att äldre trähus infekteras via till exempel skosulor.  
Fastighetsverket, som äger Arnö kyrka, har därför inlett och nu nästan avslutat ett mycket omfattande 
saneringsarbete som pågått 2021-2022. 

 
Med lite tur ska kyrkan kunna återöppnas under juli månad 2022. Under saneringsarbetet upptäcktes även 
hussvamp i det Heerdhielmska gravkoret från 1732, varför detta öppnats. Det ligger bakom orgeln under 
kyrkan och tillkom vid en ombyggnad av kyrkan.  
Arkeologer, egentligen skelettspecilister kallade Osteologer, har nu analyserat de benrester som återfunnits 
och kunnat dokumentera vilka personer som begravts i gravkoret, totalt 26 personer i åldrarna 0-91 år.  
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De kistor, staplade på varandra, som de ursprungligen lagts i var alla utom en helt förmultnade och fann därför 
en blandning av ben och rester av trä från kistorna under saneringsarbetet.  

 

En mycket intressant och detaljerad beskrivning av resultaten från undersökningen gjord av Uppsala 
Universitet går att läsa på föreningens hemsida under adress: <www.arnointresse.se>   
 
Under slutet av 2022 hoppas Arnö Intresseförening att kunna erbjuda möjlighet till guidningar av kyrkan på 
begäran. Detta så snart arbetena är avslutade. Föreningen vill i sammanhanget rikta ett stort tack till Statens 
Fastighetsverk, genom förvaltaren Cecilia Wretling. som ”räddat” kyrkan. Detta genom saneringen av 
hussvampen men även den löpande rapporteringen av vidtagna åtgärder som föreningen kunnat ta del av.  

 
Orsaken till det mycket omfattande svampangreppet har troligen orsakats av förhöjd högre fukthalt i 
inomhusluften i kombination med gynnsamma förutsättningar, läs värme, för svampsporerna, som kan ligga 
inaktiva under hundratals år i trävirket. 

 
Kyrkan har därför även försetts med takavvattning, hängrännor och stuprör, som ska leda bort vatten och göra 
att murarna ges möjlighet att torka. 

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 röja och markera stigar och visa delar 
av Arnö. Styrelsen hoppas att alla som kan, i mån av förmåga, delta i röjningar som föreningen bjuder in till. Sly 
växer fort och måst underhållas regelbundet. Nu finns såväl stigar för ridning som för människor uppmärkta på 
ett flertal platser på ön. Stigarna ska kompletteras med skyltar med uppgift om vart de olika skogsstigarna 
leder. Stigar som i vissa fall kan användas för såväl människor som hästar. Några sträckningar är skogsstigen till 
fornborgen från Yxviksvägen; Strandby – Prästgården och den nyligen påbörjade Alviksvägen – Tallskär. 

Ett annat sätt att komma ut i naturen är Geocaching. ”Skatter” är utplacerade och som skall letas upp med 
hjälp av smarta telefoner eller GPS:er. Styrelsen har placerat ut ett antal skatter. 

Viltvård 
Skadegörelsen från vildsvinen har minskat något under det senaste året. En något större avskjutning än vanligt 
under 2021 har bidragit till att skadorna totalt sett varit färre. Bättre eget skalskydd i form av elstängsel har 
troligen också bidragit. Stammen av dovhjort har dock ökat. Det gör att det är lätt att stöta på dovhjort i större 
flockar. 

Trögds Häradsallmänning har tilldelat jaktarrendet till Jan Thorell, som arrenderar jordbruksmarken på Arnö, 
sedan 2019.  
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Arnöbergs Pub, Den halta Arnen 
Under 2021 öppnades Öpuben ”Den halta Arnen” i den tidigare ladugården på Arnöberg, som iordningsställts 
av Jakob Eliasson och Ina Cronstedt. Puben har spontant arrangerade pubkvällar dit alla betalande medlemmar 
i Arnö Intresseförening är välkomna. Puben har varit välbesökt och blivit ett viktigt sätt för Arnöborna att 
träffas och umgås. Puben har haft öppet 3 kvällar 2021 och i mars 2022. Vidare för 2022 är pubkvällar 
preliminärt planerade den 2 juli, 29 juli samt den 26 augusti. 

Styrelsen vill tacka Jakob och Ina för det mycket lyckade initiativet.  

 

Föreningens ekonomi 
Verksamheten genererade åter ett mindre överskott. Detta eftersom pandemin omöjliggjort många av de 
ordinarie verksamheter som föreningen traditionellt ägnar sig åt.  Föreningen hade 2022-06-20, 46 betalande 
medlemmar.  Det finns 106 registrerade så det lär bli fler betalda medlemmar innan årsmötet.  
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 2021. 

Arnö den 2 juli 2022 
 
 
 
 
…………………………………………….. …………………………………………….. ………………………………………….... 
Mikael Nyman Magnus Wretman Gunilla Eriksson 
Ordförande  Kassör Ledamot 
 
 
 
 
 
…………………………………………….. …………………………………………….. ………………………………………….... 
Lena Enkvist Mia Wolkert Kristina Granevåg 
Ledamot Ledamot Sekreterare 
 ……………………………………………..
 …………………………………………….. ………………………………………….... 
Berit Åkerlindh  
Sekreterare 
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