Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
torsdagen den 15 april 2010 kl. 19 i Uppgården
Närvarande: Anders Sahlén, Agneta Collberg, KV Jacobson, Per Lundstedt, Jan Bystedt, Siri
Lundmark, Gunnar Axe, Mats Lundgren och Stintan Qviberg.
Under punkt 6a deltog Seth Björk.
§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning
På förslag av KV fick dagordningspunkterna ”6. Hembygdsdagen 2010” och ”5. Arbetsläget
inom ansvarsområdena” byta plats. Därefter godkändes kallelsen och dagordningen.
§ 2. Föregående protokoll
Protokollet från mötet den 18 mars hade redan godkänts per capsulam.
§ 3. Ekonomi
Inget särskilt fanns att rapportera.
§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post
Sveriges hembygdsförbund hade skickat en inbjudan till en konferens om tillgänglighet. Vi
enades om att hembygdslaget inte har något behov av att delta i konferensen.
Tidskriften Ledungen hade skickat en förfrågan om intresset för annonsering inför årets
hembygdsdag. Styrelsen tyckte att det kunde vara intressant att pröva annonsering och Anders
åtog sig att formulera en annons.
Riksantikvarieämbetet och Vägverket arrangerar den 12 september ”Kulturens vägar”.
Styrelsen beslutade att inte delta i år, eftersom vi anser att världsarvet Hovgården f.n. inte är i
presentabelt skick. Vi avvaktar ev. åtgärder från kommunen.
Vid Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte den 27 mars på Waxholms kastell
representerades hembygdslaget av Gunilla och Jan Bystedt. Efter årsmötesförhandlingarna blev
det en kort stadsvandring samt besök i det fina hembygdsmuseet.

5. Hembygdsdagen
Temat Alsnöhus och Alsnö möte. KV framhöll att arbetet med utställningen helst ska vara klart
innan sommaren och att det därför ar bråttom att välja bilder och skriva texter. Efter en längre
diskussion enades vi om att hålla fast vid formatet 70x100cm, men med förminskad text.
Antalet skärmar bör begränsas till ett tiotal. KV nämnde böcker av Dick Harrison och Alf
Henriksson som källor där intressanta bilder kan hämtas. Från Historiska museet ska Anders
försöka få bilder som kan illustrera utgrävningarna av Alsnöhus. Vi enades om att den särskilda
arbetsgruppen ska fortsätta sitt arbete med utställningen redan i morgon kl. 10.
§ 6. Arbetsläget inom ansvarsområdena
6a. Uppgården
Conny Wallin har reparerat gräsmattan efter vildsvinens framfart och det är nu hög tid att sätta
upp staket/stängsel. Gunnar kommer att kalla till arbetsdag när allt material finns på plats och
Björn Lindblad samtidigt är tillgänglig för att hjälpa till med stolparna. Gunnar uppskattade att
en arbetsdag bör räcka. Kommunen har bidragit med 18.000 kr. till staketet. Hembygdslaget
bekostar utöver detta en dubbelgrind samt står för arbetet.
Vi har tidigare beslutat införskaffa två trädgårdsbord med bänkar. Gunnar redogjorde för en
modell från AJ-produkter. Vi beslutade att köpa två ex. av bordet till ett sammanlagt pris av
6.200 kr. inkl. frakt.
Vi diskuterade den informationsbod som ska placeras på Uppgården och som kommunen lovat
betala. I den ska information om kommunen och Hovgården läggas ut, liksom information från
Hembygdslaget. Vi beslutade att Gunnar ska kontakta Ekerö kommun för att få klartecken.
Därefter inköps stugan ”Lilla Arizona”, som är på 9.9 m2. Pris cirka 14.000 kr.
Skorstenen i bagarstugan. Stintan åtog sig att fråga Peter Qviberg om han kan renovera
skorstenen. Arbetet måste vara klart innan hembygdsdagen.
Kommunen betalar en ny blandare till diskbänken i köket.
6b. Övriga ansvarsområden
Kryddträdgården. Siri har med Lenes hjälp beställt 30 skyltar till kryddträdgården. På skyltarna
kommer besökare att kunna se svenskt namn, latinskt namn samt användningsområde för alla
växter.
Övriga ansvarsområden. Inget särskilt fanns att rapportera.
§ 7. Övriga frågor
Det påmindes om att det är städdag på Uppgården söndagen den 25 april kl. 10. Efter påpekande
från KV bestämdes att städning av museet ska göras på städdagen under Pers ledning.
Torsdagen den 6 maj kl. 19 är alla välkomna att besöka Cathrine Abrahamsons dockverkstad i
Lindby.

Vandringsdagen den 13 maj. KV åtog sig att kontakta Bengt Magnusson och Arne Westberg
och fråga om de även i år ställer upp och bemannar hembygdslagets station vid Kunsta gravfält.
Mötesschema. Jan framförde ett förslag från den nye suppleanten Lars Skedinger om att
möteskvällarna skulle bestämmas längre tid i förväg, kanske halvårsvis. Efter en kortare
diskussion visade det sig att de flesta i styrelsen föredrar att som nu bestämma tid ett möte i
taget, varför förslaget avslogs.
Myggfönster. Vissa perioder under sommaren kommer det in många flugor genom Uppgårdens
fönster. På förslag från Stintan beslutades att Uppgården behöver få myggfönster i
nedervåningen. Stintan åtog sig att fråga Tomas Fager om han kan åta sig uppdraget.
På förslag av Stintan beslutades att det i fortsättningen ska finnas handdukar i de tre toaletterna
vid vagnslidret.
Det beslutades att Per och Mats ska undersöka om den dåliga stocken i museibyggnaden kan
bytas av oss själva. Arbetet ska i så fall utföras efter hembygdsdagen.
§ 8. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte bestämdes till torsdagen den 20 maj 2010 kl.19 i Uppgården.
§ 9. Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet
Jan Bystedt

