
 

 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag  
torsdagen den 27 juli 2011 kl. 19 i Uppgården 
 
 
Närvarande: Anders Sahlén, KV Jacobson, Göran Lindblad, Per Lundstedt, Jan Bystedt, 
Gunnar Axe, Mats Lundgren, Stintan Qviberg och Lars Skedinger. Till punkt 1 hade kallats 
marknadsdeltagare och andra engagerade i hembygdsdagen. 
 
 
§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning 
 
Kallelsen och dagordningen godkändes. 
 
 
§ 2. Hembygdsdagen den 14 augusti 
 
Annons. Sekreteraren nämnde att hembygdsdagen annonserats i Mälaröarnas nyheter i sista 
numret före sommaren. 
 
Utskick i brevlådan. Via kommunens föreningsservice har hembydslaget låtit kopiera ett 
blad att dela ut i brevlådorna på Adelsö. Björn Rydberg och Lasse Karlsson erbjöd sig att 
ombesörja utdelningen, vilket tacksamt accepterades. Kassören åtog sig att se till att 
medlemmar med adress på annan ort får bladet i ett adresserat brev. 
 
Affisch. Christer Svanberg ansåg att affischen om hembygdsdagen borde ges en färggladare 
utformning än utskicket. Hans förslag till affisch godtogs av styrelsen, som dock kommer att 
göra vissa ändringar i texten. Christer åtog sig att ta reda på kostnaden för en färgaffisch i A3-
format, samt att efter samråd med sekreteraren beställa 50 affischer för uppsättning inom 
Ekerö kommun. 
 
Radioreklam. Styrelsen tackade ja till Christer Svanbergs erbjudande att göra reklam för 
hembygdsdagen i Radio Viking. 
 
Aktiviteter. Tillsammans gick de närvarande igenom de planerade aktiviteterna. Lene Wallin, 
som f.ö. bjöd kvällens möte på kaffet, redogjorde för hur serveringen kommer att gå till. 
Benita och Tomas Fager, som ansvarar för konst- och hantverksutställningen i 
Hembygdsgården, berättade vilka som kommer att ställa ut. Sekreteraren talade om vilka som 
deltar i årets marknad. Björn Rydberg ”drog” lotteriet, som även i år väntas ge god vinst. K V 
berättade om de aktiviteter som främst riktar sig till barnen, ex.vis ponnyridning och 
minicirkus, samt om realiserandet av årets tema, ”Gamla arbetsmetoder”. 
 
Parkeringsvakt. P.g.a. av befarade problem med hindrande parkering utefter 
Hovgårdsbergsvägen beslutades att vi måste organisera parkeringsvakt. 
 
Högtalaranläggning. Gunnar har i uppdrag att se till att lämplig teknik finns på plats. 
 
Iordningställande av aktiviterna sker dagen före hembygdsdagen, den 13 augusti kl. 10, då 
alla intresserade är välkomna. 



 

 

 
Städning av Hembygdsgården utförs måndagen efter hembygdsdagen. 
 
§ 3. Föregående protokoll 
 
Protokollet från mötet den 14 april hade redan godkänts per capsulam. 
 
 
§ 4. Ekonomi 
 
Kassören berättade att ekonomin är god.  
 
 
§ 5. Rapporter, meddelanden och inkommen post 
 
Från kommunen har vi fått en inbjudan till Kulturarvsdagen 2011, som har temat ”Gröna 
platser”. Vi beslutade att inte delta. 
 
 
§ 6. Arbetsläget i ansvarsområdena  
 
 
6a. Uppgården 
 
Bagarstugan har fått nya vindskivor. Renoveringsarbetet fortsätter med bl.a. nya nockbrädor. 
 
 
6b. Museikommittén 
 
Inget särskilt fanns att rapportera.  
 
 
6c. Dokumentationskommittén 
 
Arkivering. Efter hembygdsdagen kommer dokumenten som förvaras i skåpen på 
nedervåningen i Uppgården att flyttas till arkivrummet, varefter vi på lämpligt sätt kommer att 
avyttra skåpen. 
Hembygdslagets almanacka för år 2012. Göran meddelade att almanackan kommer att bli 
klar i tid tid hembygdsdagen. 
 
 
6d. Programkommittén 
 
Vi enades om att höstens program ska delas ut på hembygdsdagen. 
Vi har tidigare beslutat att göra en utflykt till Kurön under hösten. K V har tillsammans med 
Torsten Larsson på Kurön kommit fram till att lördagen den 10 september är lämplig. 
Kostnad för deltagande blir 150 kr. Antalet platser är, p.g.a. båttransporten, begränsat. 
Principen ”först till kvarn” kommer att gälla.  
 
 



 

 

 
6e. Övriga ansvarsområden 
 
Inget särskilt fanns att rapportera. 
 
 
§ 7. Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor togs upp. 
 
 
§ 8. Nästa styrelsemöte 
 
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 1 september kl. 19 i Uppgården 
 
 
§ 9. Mötets avslutande 
 
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet 
Jan Bystedt 


