
 

 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag  
torsdagen den 15 juli 2010 kl. 18 i Uppgården 
 
 
Närvarande: Anders Sahlén, Göran Lindblad, Per Lundstedt, Jan Bystedt, Gunnar Axe, Mats 
Lundgren och Lars Skedinger. 
Till punkt 6a var Seth Björk kallad. 
Under punkt 2 deltog Björn Rydberg, Benita och Tomas Fager, Eeva Axe samt Christer 
Svanberg.  
 
 
§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning 
 
Styrelsen godkände kallelsen och dagordningen. 
 
 
§ 2. Hembygdsdagen 2010 
 
Tid för 2010 års hembygdsdag är söndagen den 8 augusti kl. 11-15. Dagen inleds med korum, 
lett av Svän Fogelqvist. Det blir traditionsenlig marknad, utställning av konstverk i 
Hembygdsgården samt ett tema: Alsnö hus och Alsnö möte. Lene Wallin svarar för 
serveringen. Den som vill kan åka vagn efter häst och barnen kan prova på ponnyridning.  
Vi beslutade att tältresning för marknaden äger rum lördagen den 7 augusti kl. 10. Samtidigt 
sker hängning av konstverk och iordningställande av skärmutställning i Hembygdsgården.  
Benita Fager har varit vänlig att ställa upp som kontaktperson för ”hängningen”. Tomas Fager 
erbjöd sig att tillverka skyltar som visar till Hembygdsgården och till hästarna.  
Seth åtog sig att undersöka om vi kan få låna AIF:s ”korvlåda” samt några bord till 
marknaden. 
Björn Rydberg vädjade om fler vinster till lotteriet. 
Björn och Lasse Karlsson har åtagit sig att dela ut ett informationsblad om hembygdsdagen 
till alla hushåll på Adelsö.  
KV har informerat ordförandena i de övriga hembygdsföreningarna i Ekerö om vår 
hembygdsdag. Han ansvarar också för vår affischering.  
Christer Svanberg erbjöd sig att kontakta Radio Viking om hembygdsdagen, vilket tacksamt 
accepterades. 
 
 
§ 3. Föregående protokoll 
 
Protokollet från mötet den 17 juni hade redan godkänts per capsulam. 
 
 
§ 4. Ekonomi 
 
Det ekonomiska läget är som förväntat.   
 
 
 



 

 

 
§ 5. Rapporter, meddelanden och inkommen post 
 
Inget särskilt fanns att ta upp. 
 
 
§ 6. Arbetsläget inom ansvarsområdena 
 
6a. Uppgården 
Bagarstugans ugn och skorsten har inspekterats av Urban Hasselström och Peter Qviberg. 
Det visade sig att skorstenen är i gott skick, medan ugnen till vissa delar bör muras om. 
Styrelsen beslutade att ge Peter Qviberg i uppdrag att så snart som möjligt utföra detta. 
Hembygdslagets båt. Gunnar förfärdigar en skylt om som säger att man inte får klättra på 
båten. 
Inhägnandet av Uppgården. Över tjugo stolpgropar har grävts. Nästa moment är att gjuta 
fast grindstolparna. 
Jan Gertz, ordföande i Birkakören, har lovat att ta bort de saker som Birkakören förvarar i 
Uppgården. 
 
6b. Övriga ansvarsområden 
Renoveringsgruppen. Anders berättade att han bett vagnmakaren Ove Lindholm komma hit 
för att titta på den släde vi har i vagnslidret. Besöket ägde rum i förra veckan. Lindholm 
rekommenderade en mycket försiktig renovering i form av såptvätt och borttagning av rost 
samt applicerande av olja. Enligt Lindholm är detta det bästa sättet att bevara släden.  
Fotogruppen. Göran har vid tidigare möten framfört att bilder från ”senare tid”, som 60- och 
70-talen, kan vara intressanta att samla in och visa. Vi beslutade att påbörja detta arbete. 
Göran har själv bilder som kan vara intressanta. 
Programkommittén. Anders tog upp behovet av att förnya programverksamheten. Vi antog 
ett förslag från Seth att uppmana besökarna på årets hembygdsdag att komma med förslag. 
Redan i samband med ”jultallriken” i november 2008 fick vi en del förslag från 
medlemmarna. Flera i styrelsen vill gärna höra ytterligare föredrag av Niklas Ericsson, som 
besökte oss tre gånger i våras. Programkommittén fick i uppdrag att vid kommande 
styrelsemöten åter ta upp frågan om en förnyelse av programverksamheten. 
 
 
§ 7. Höstens program 
 
Vi beslutade att vi, utöver redan bestämda programpunkter, någon torsdagkväll i september 
ska ordna bildvisning i Uppgården med ”nyare” bilder, i första hand Görans bilder från 60-
talet. 
 
 
§ 8. Övriga frågor 
 
 
§ 9. Nästa styrelsemöte 
 
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 19 augusti kl. 19 i Uppgården. 
 
 



 

 

 
§ 10. Mötets avslutande 
 
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet 
Jan Bystedt 


