Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
torsdagen den 16 september 2010 kl. 19 i Uppgården
Närvarande ur styrelsen: Anders Sahlén, Agneta Collberg, KV Jacobson, Per Lundstedt, Jan
Bystedt, Gunnar Axe, Mats Lundgren, Stintan Qviberg och Lars Skedinger.
Göran Lindblad hade anmält förhinder.
Dessutom var Seth Björk kallad till punkt 5a.
§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning
Styrelsen godkände kallelsen och dagordningen.
§ 2. Föregående protokoll
Protokollet från mötet den 19 augusti hade redan godkänts per capsulam.
§ 3. Ekonomi
I kassörens frånvaro fanns inget särskilt att rapportera..
§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post
Stockholms läns hembygdsförbund har uppmanat föreningarna att anmäla kandidater till nästa
års kulturpris.
§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena
5a. Uppgården
Inhägnandet av Uppgården. Arbetet med staketet avslutades nyligen av Mats, Per och
Anders. Det har tyvärr visat sig att grindarna ibland lämnas öppna. För att minska risken att
vildsvinen tar sig in i trädgården beslutades att grindarna ska förses med skyltar med
uppmaning att stänga ordentligt. Per åtog sig att plasta in skyltarna.
Fönsterrenovering. Anders har påbörjat renoveringen av några av fönstren i Uppgårdens
övervåning.
Kaféet. Säsongen ska egentligen avslutas den sista september, men Lene Wallin skulle i år
vilja ha öppet t.o.m. den 3 oktober. Vi beslutade att det går bra, under förutsättning att
städning och iordningställande av postrummet görs snabbt, så att de aktiviteter som startar
veckan efter den 3 oktober inte hindras.
Kylskåp. Vi beslutade att det kylskåp, som nu står i pumphuset, ska kastas.
Gardinerna. Marianne Björk undrade, via Seth, om det inte var dags för gardintvätt. Vi
instämde, men det är viktigt att hitta en skonsam metod.

Åtgärdslista. Anders, Mats och Per åtog sig att till nästa möte upprätta en ”att göra-lista” för
Uppgården som stöd för planering av åtgärder.
Städdag. Vi beslutade att ha städdag söndagen den 10 oktober kl. 10, dvs. 101010 kl. 10.
Husvärdar. Seth meddelade att han och Marianne, som i många år tillsammans skött tillsyn
och bokning av Uppgården, inte önskar fortsätta längre än över vintern.
5b. Övriga ansvarsområden
Programkommittén
Programkommittén träffades på Hanmora den 9 september för att diskutera höstens program
samt nya programpunkter för kommande säsonger.
Höstens program
Lördagen den 9 oktober utflykt till Järna och vagnmakare Lindholm, som hjälpt oss vid
renoveringen av våra vagnar. Avslutning på Taxinge slott. Samling sker till niofärjan för
samåkning i privata bilar.
Bakningsdagar i bagarstugan den 16e och 17e oktober.
Potatisprovning den 21 oktober under Agnetas ledning.
Jultallrik den 25 november. KV föreslog att vi ska kontakta Meg och Christer Karlson och be
dem sjunga och spela. KV själv kommer att hålla ett kortare föredrag om lokala benämningar
på platser på Adelsö.
Tomteverkstad lördagen den 4 december.
Ev. kommer Lennart Rydberg att berätta om gårdarna i området Tofta-Hanmora en kväll i
Uppgården. KV har åtagit sig att kontakta honom. Tanken är att i vår göra en vandring på
denna del av Adelsö.
Programmet kommer att delas ut i brevlådorna så snart det är möjligt.
Förnyelse av programverksamheten
Vid förra styrelsemötet diskuterade vi gotländska ”sockenböcker”. På mötet den 9 september
tittade programkommittén lite närmare på böcker om Lye, Hablingbo resp. Fröjel. Kommittén
återkommer om ”sockenbok” för Adelsö.
Dokumentationskommittén
Anders hade, enligt beslut vid vårt förra styrelsemöte, kontaktat kommunen för att erbjuda
biblioteket att få visa vår skärmutställning om Alsnö hus och Alsnö möte.
Utställningslokalen Utkiken visade sig vara uppbokad ett helt år framåt. Vi avvaktar resultatet
av ytterligare kontakter inom kommunen.
Mats meddelade att hemsidan har tekniska problem som beror på tjänsteleverantören. Detta
kommer olyckligtvis att försena publiceringen av höstprogrammet.
Stintan föreslog att hembygdslaget skulle trycka och sälja en kalender med Adelsöbilder.
Anders åtog sig att kontakta Göran Lindblad för att undersöka vilka möjligheter som står till
buds.
Bagarstugan
Agneta skulle vilja ha en järnplåt framför ugnen. Vi beslutade att detta var en bra idé samt att
en lämplig smidesverkstad ska kontaktas.
Örtagården
Stintan berättade att det blir viss nyplantering till våren.

§ 6. Övriga frågor
Fågeltorn/-plattform. Christer Svanberg arbetar vidare med frågan och tänker försöka få
Mälaröarnas ornitologiska förening att åta sig huvudmannaskapet för projektet. Enligt tidigare
beslut är hembygdslaget berett att ge ett begränsat ekonomiskt stöd. Johan Eriksson har gjort
en ritning och Färingsö trä räknar just nu på kostnaden.
Föremål på Kunsta. Denna fråga togs upp av KV på förra styrelsemötet. Vi beslutade nu att
Mats, Per och KV åker till Kunsta och fotograferar de föremål hembygdslaget har
magasinerade där. Vid nästa styrelsemöte diskuterar vi vad vi ska göra med de olika
föremålen. KV åtog sig att kontakta Kunstas ägare Hans Dellrud inför besöket.
§ 7. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 28 oktober kl. 19 i Uppgården.
§ 8. Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet
Jan Bystedt

