
 

 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag  
torsdagen den 14 april 2011 kl. 19 i Uppgården 
 
 
Närvarande: Anders Sahlén, Agneta Collberg, KV Jacobson, Göran Lindblad, Per Lundstedt, 
Jan Bystedt, Siri Lundmark, Gunnar Axe, Mats Lundgren, Stintan Qviberg och Lars 
Skedinger. 
Seth Björk deltog under punkt 5a. 
 
 
§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning 
 
Kallelsen och dagordningen godkändes. 
 
 
§ 2. Föregående protokoll 
 
Protokollet från mötet den 24 mars hade redan godkänts per capsulam. 
 
 
§ 3. Ekonomi 
 
Kassören berättade att antalet medlemmar är ungefär som förra året. 
 
 
§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post 
 
Segeltorps kulturförening har frågat om hembygdslaget kan anordna en potatisprovning för 
dem i höst. Vi beslutade att genomföra detta, exempelvis under september månad. Agneta 
åtog sig att leda aktiviteten, men hon kommer att behöva några personer till hjälp. Agneta 
kontaktar Segeltorps kulturförening om evenemanget. 
 
Från Olle Wingborg har Anders fått en bibliografi över skrifter som handlar om Färingsö. 
Olle verkar intresserad av att göra motsvarande betr. skrifter om Adelsö. 
 
 
§ 5 Arbetsläget inom ansvarsområdena 
 
5a. Uppgården 
 
Renoveringen av arkivrummet i övervåningen går enligt Mats stadigt framåt. Taket är 
målat, de gamla tapeterna har tagits bort och väggarna har spacklats. När dörrarna målats är 
det dags för tapetsering.  
 
Viss fönsterrenovering återstår, bl.a. på verandan. 
 
I verksamhetsplanen för 2011, som presenterades på årsmötet, återfinns ytterligare 
arbetsuppgifter. De kommer att utföras senare under året. 
 



 

 

 
5b. Museikommittén 
 
Per erbjöd sig att ställa i ordning museet inför sommarsäsongen. 
 
Registret över föremålen i museet är i det närmaste klart. 
 
Anders kommer att ta hem släden från vagnslidret för att slutföra renoveringsarbetet. 
  
5c. Dokumentationskommittén 
 
Arkivering. KV tänker sortera upp de skrifter och dokument han har hemma hos sig och vill 
gärna stoppa in dem i ”svep”. Föreningsarkivet i Stenhamra tillhandahåller sådana.  
Hembygdsförbundets skrift ”Konsten att arkivera” kommer att vara ett gott stöd vid den 
förestående genomgången av hembygdslagets arkivalier. 
 
Bilder från Adelsö. Det blir allt svårare att hitta intressanta bilder, men några få har 
hembygdslaget ändå fått nyligen. 
 
Hembygdslagets kalender. Anders åtog sig att leta i bildarkivet efter lämpliga bilder. Vi 
enades om att svartvita bilder kommer att passa bra. 
 
5d. Programkommittén 
 
KV erbjöd sig att affischera angående vårens fågelskådning den 5 maj. 
 
Utflykt till Björkö. KV har pratat med Gösta Karlsson om vad vi borde se, ex.vis 
Kvarnbacken och Gisseludden. Vi enades om att utflykten helst ska göras en tidig lördag i 
juni. Vi måste själva ordna med båttransport. Kontakt tas med Conny på Björkö. Anmälan 
krävs för deltagande. Affischering ska göras. 
 
Som vi tidigare beslutat ska vår skärmutställning om Alsnöhus och Alsnö möte visas den 2-
10 juli i anslutning till Beryl Kornhills föreställningar i kyrkan. Anders och ev. Mats tar hand 
om detta. KV:s beledsagande texthäfte behöver tryckas upp på nytt. KV har manuskriptet 
hemma. Gamla korrekturfel har rättats. 
 
Vandringsdagen den 2 juni (Kristi himmelfärds dag). Hembygdslaget ansvarar som vanligt 
för stationen vid Kunsta gravfält. KV åtog sig att ordna mjöd.  
 
Hembygdsdagen söndagen den 14 augusti har temat gamla arbetsmetoder. KV hade gjort 
en lista om cirka femton föremål i museet som kan plockas fram och demonstreras. Vi gick 
igenom listan i syfte att hitta personer som skulle kunna hjälpa till.  
Vi godkände två förslag från Siri med aktiviteter i anslutning till Örtagården. 
I övrigt blir programmet i stort sett som förra årets med lotteri, musik, bakning, smörkärning, 
hästar och marknad. 
 
5e. Övriga ansvarsområden 
 
Bagarstugan. Fönsterkarmar, nockbrädor och vindskivor behöver målas. Vårens 
bakningsdagar är genomförda. De gav ett överskott på 2.700 kr. Nästa gång bagarstugan 
används blir på hembygdsdagen. 



 

 

 
Örtagården. Siri fick klartecken att köpa in de nya plantor som behövs. 
 
 
§ 6. Övriga frågor 
 
Seth berättade att Christer Svanberg kontaktat tidningen Kvällsstunden, som kommer att göra 
ett reportage om Adelsö.  
 
 
§ 7. Nästa styrelsemöte 
 
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 16 juni kl. 19 i Uppgården. 
 
 
§ 8. Mötets avslutande 
 
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet 
Jan Bystedt 


