Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
torsdagen den 17 juni 2010 kl. 19 i Uppgården
Närvarande: Anders Sahlén, Agneta Collberg, KV Jacobson, Per Lundstedt, Jan Bystedt, Siri
Lundmark, Gunnar Axe, Mats Lundgren, Stintan Qviberg och Lars Skedinger. Göran Lindblad
hade anmält förhinder.
Under punkt 5a deltog Seth Björk.
§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning
Styrelsen godkände kallelsen och dagordningen.
§ 2. Föregående protokoll
Protokollet från mötet den 20 maj hade redan godkänts per capsulam.
§ 3. Ekonomi
I kassörens frånvaro rapporterades inget under denna punkt.
§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post
Arne Lindblad tackade via Anders för blomsteruppvaktningen på 90-årdagen.
Från Stockholms läns hembygdsförbund har skickat ut en inbjudan till Bronsåldersdagar
den18-19 september i samarbete med Stockholms läns museum.
§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena
5a. Uppgården
Frågan om en informationskiosk för Hovgårdsområdet har diskuterats vid ett samrådsmöte den
4 juni. Anders, som skickat in en formell bygglovsanmälan till kommunen, kallades inte till detta
möte. Kommunen verkar inte ha några planer på att göra någon broschyr om Hovgårdsområdet.
Eftersom det intresse hembygdslaget visat inte tycks uppskattas, beslutade vi att inte längre
engagera oss i denna fråga.
Hembygdslagets båt har flyttats och står nu under tak. Det som återstår är att palla upp den. KV
har skyltar som berättar om båtens historia och som nu kan komma väl till pass.

Inhägnandet av Uppgården. Delar av stängslet är klart och snart gjuts några av grindstolparna
fast. Gunnar kallar arbetskraft vid behov.
På förra styrelsemötet beslutades att en skylt som visar vägen till toaletterna i vagnslidret ska
sättas upp vid bussparkeringen. Vi beslutade nu att skylten endast ska vara uppsatt när
toaletterna verkligen är öppna, dvs. under de tider caféet i Uppgården är öppet. Gunnar åtog sig
att tillverka en skylt som är lätt att ta ner och sätta upp.
Seth och Anders har bytt några trasiga takpannor på Uppgården. De konstaterade att ett
gavelfönster i övervåningen behöver renoveras.
Birkakören förvarar en hel del saker i Uppgården, bl.a. en stor servis. Vi beslutade att Anders
ska kontakta Birkakörens ordförande Jan Gertz om detta. Vi beslutade också att resterande
gamla julkort och CD-skivor ska säljas på hembygdsdagen.
5b. Övriga ansvarsområden
Bagarstugan. Agneta har gjort en flagga till bagarstugan. Anders tog åter upp frågan om
skorstenens eventuella renoveringsbehov. Det beslutades att skorstenens skick ska inspekteras
med kamera. Detta kräver att sotaren Urban Hasselström, som innehar kamera, och Peter
Qviberg, som ska åtgärda ev. brister, gör inspektionen tillsammans. Det beslutades att Stintan
pratar med Urban och Peter. Inspektionen bör ske så snart som möjligt.
Ett fönster på bagarstugans baksida är avvikande och saknar spröjsar. Seth åtog sig att prata med
Staffan Eriksson om nytillverkning.
Örtagården. Siri berättade att hon på Gustavshill inköpt ett tjugotal olika kryddor och örter. De
texter som ska berätta om växterna kommer att plastas in och sättas i de nyinköpta skylthållarna.
Siri kommer att kontakta Länsförbundets kulturväxtgrupp, som kanske kan ge stöd och idéer.
Övriga ansvarsområden. Inget särskilt fanns att rapportera.
6. Hembygdsdagen
Temat Alsnöhus och Alsnö möte. Förutom de tretton skyltarna som presenterar temat, behövs
en välkomstskylt. KV hade med sig ett förslag till text, som Mats kommer att göra en skylt av.
Texterna på skyltarna kompletteras med en skrift på 19 sidor, som KV författat. Vi beslutade att
den ska kopieras i 250 ex. och säljas på hembygdsdagen för en symbolisk summa. KV
undersöker vilka tryckmöjligheter som står till buds. Cathrine Abrahamson har förmedlat en
kontakt på Armémuseum för korrekturläsning av texterna. Hon försöker också, genom en
kontakt på Historiska museet, ordna med bilder av föremål funna vid utgrävningarna av
Alsnöhus. Cathrine har också lämnat värdefulla synpunkter på skärmutställningen.
Agneta har beställt hundra kassar med hembygdslagets logotyp. De kommer att säljas på
hembygdsdagen.

Vi beslutade att dela ut ett reklamblad om hembygdsdagen i brevlådorna på ön. Lasse Karlsson
ska tillfrågas om han åtar sig att dela ut dem i år igen. Dessutom tillverkas tjugo affischer i A3format för uppsättning på anslagstavlor. Gunnar åtog sig att se till att skylten vid färjan upplyser
om hembygdsdagen.
§ 7. Övriga frågor
Fågeltorn i ”Kyrkpölen”. Denna fråga behandlades även på förra styrelsemötet. Christer
Svanberg hade nu skickat in ett nytt underlag där han bl.a. vädjade om ekonomiskt stöd. Vi
beslutade att hembygdslaget kan bidra med 5.000 kr. om byggplanen går i lås i övrigt. Vi vill
inte åta oss någon löpande skyldighet såsom underhåll, men vi ställer gärna upp som stöd.
Anders åtog sig att meddela Svanberg vårt beslut.
Höstens programverksamhet. Agneta har redan tre givna programpunkter: bakning i
bagarstugan, potatisavsmakning samt tomteverkstad. Siri tyckte att vi skulle kunna följa upp
hembygdsdagens tema med en föreläsning. Anders ska undersöka om det finns ytterligare
Adelsöbilder till en bildvisningskväll. Vi beslutade att diskutera programmet på nästa
styrelsemöte.
§ 8. Kommande styrelsemöten
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 15 juli kl. 19 i Uppgården, enligt beslut vid förra
styrelsemötet. Till detta möte kallas, genom sekreterarens försorg, även övriga som är
engagerade i aktiviteterna på årets hembygdsdag.
§ 9. Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet
Jan Bystedt

