
 

 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag 

torsdagen den 29 mars 2012 kl. 19 i Uppgården 
 
 
Närvarande: Anders Sahlén, Agneta Collberg, KV (Ville) Jacobson, Göran Lindblad, Per 
Lundstedt, Jan Bystedt, Lars Skedinger, Mats Lundgren, Siri Lundmark, Stintan Qviberg. 
 
 
§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning 
 
Kallelsen och dagordningen godkändes. 
 
 
§ 2. Föregående protokoll 
 
Protokollet från mötet den 1 mars hade redan godkänts per capsulam. 
 
 
§ 3. Ekonomi 
 
Kassören meddelade att ekonomin är god. Verksamhetsbidraget från Ekerö kommun på 5.500 
kr. har kommit oss tillhanda. Cirka hundra medlemmar har så här långt betalat avgiften för år 
2012. 
 
 
§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post  
 
Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte hölls i år den 24 mars i Nynäshamn. 
Hembygdslaget representerades av Lars och Maria Skedinger. Lars berättade att till ny 
ordförande efter Eric Magnusson valdes Christina Pettersson från Vätö. Man hade också 
annonserat att det ordnas Budkavle på Mälaröarna den 22 september med besök på flera 
platser, dock ej Adelsö. Från Långhundra hade en motion inlämnats om att länsförbundet 
skulle aktivt identifiera, bevaka och medialt uppmärksamma ”hot mot kulturarvet”, 
exempelvis vägbyggen genom känsliga områden, och kunna ge stöd till lokalföreningar som 
engagerar sig i dylika frågor. Styrelsen hade en mot-motion för ökat lokalt samarbete, men 
förlorade i en omröstning. Detta innebär att Länsförbundet har ett uppdrag i enlighet med 
Långhundras önskemål. Lars nämnde också länken kulturarvstockholm.se, där man bl.a. kan 
hitta material om Stockholms läns kulturhistoria. 
Länsförbundet har bjudit in till seminarium om ”vårdplaner” för byggnader. Två tillfällen: 
den 17 april i Sorunda och den 3 maj i Upplands Väsby. Lars fick i uppdrag att bevaka detta 
seminarium den 3 maj. 
Sveriges hembygdsförbund har byggt en ny hembygdsportal på nätet, vilken kan användas 
av alla föreningar. Jan åtog sig att vara administratör för hembygdslaget samt att underteckna 
och sända in avtalet om detta till förbundet. 
 



 

 

 
Adelsö kyrkliga syförening firar i år sitt hundraårsjubileum. Hembygdslaget har fått en 
inbjudan som avser två personer. Vi utsåg Gunnar Axe och K V Jacobson att representerade 
hembygdslaget.   
 
 
§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena 
 
5a. Uppgården 
Övervåningens kök är snart färdigrenoverat. Det som återstår är golvet och viss målning. 
Mats föreslog att väggarna i ”postrummet” målas innan kaféet öppnar för säsongen. 
Förslaget godkändes. Köket i nedervåningen har inspekterats av kommunen. Det fanns 
synpunkter som påverkar kaféverksamheten. Gunnar Axe får i uppdrag att kontakta Lene 
Wallin angående resultatet av inspektionen och först därefter tar styrelsen ställning till ev. 
åtgärder. 
 
5b. Museikommittén 
Innan sommarsäsongen börjar ska arbetet med föremålsskyltar vara klart och museet i övrigt 
vara i ordning. Ansvariga är K V, Per och Mats. Ett bussbolag har meddelat Lene Wallin att 
man tänker organisera ett antal resor till Adelsö under maj och juni. Ett besök på Uppgården 
ingår. 
        
5c. Dokumentationskommittén 
Kommittén arbetar vidare med genomgången av alla våra arkivalier. 
Agneta talade om att hennes mamma, Ingrid Collberg, ska flytta från Karlslund. I en 
flyttkartong finns sådant som hembygdslaget bör titta närmare på, främst sådant med 
anknytning till Stig Collberg. 
 
5d. Programkommittén 
K V har affischerat utflykten till Helgö lördagen den 14 april. Se också vår hemsida. 
Vandringsdagen på Kristi himmelsfärdsdag ( i år den 17 maj). Hembygdslaget ansvarar för 
den första stationen, belägen vid Kunsta gravfält. Siri och Göran åtog sig att servera mjöd och 
svara på frågor om gravfältet (mellan 10 och 14). K V har gjort mjödet, men vill att någon 
annan tar på sig denna uppgift till kommande år. 
Verksamhetsplanen 2012. Vi beslutade att inte genomföra ångbåtsresan till Mariefred samt 
att inte göra någon kyrkogårdsinventering i år.  
Hembygdsdagen den 12 augusti. K V gick igenom läget betr. de redskap som ska 
demonstreras och som vi redan tidigare konstaterat är i behov av renovering. Smörkärnans 
vev har lagats av Bosse ”båtdoktorn” Stolt. Vi beslutade att Conny Wallin ska undersöka 
separatorn. Betr. kvarnen har Gunnar Axe i uppdrag att prata med Olle Brodin. 
K V har vidare kontaktat Benita Fager angående organiserandet av konst- och 
hantverksutställningen i Hembygdsgården under hembygdsdagen. 
 
5e. Övriga ansvarsområden 
Örtagården. Siri redogjorde för sina planer för året. Hon drar nu upp stockrosor för senare 
utplantering. Siri har tidigare berättat om föreningen som värnar om gamla ärtväxter. Hon 
fick klartecken att gå in som medlem och hon kommer att beställa några intressanta sorter. 
Siri fick i uppdrag att kontakta trädgårdsmästare Erik Svensson för att få råd angående  



 

 

 
”klassiska” äppelträd, lämpliga till Uppgården. Vi bedömde att fyra träd borde vara lagom. 
Siri kommer också att köpa in andra växter till örtagården. 
Bagarstugan. Agneta har köpt stolsdynor. Hembygdslaget tackar Maria Skedinger, som 
ordnat med nya gardiner till bagarstugans drängkammare.  
 
 
§ 6. Övriga frågor 
 
Vi beslutade att vårens städdag blir söndagen den 22 april kl. 10.  
Den nystartade föreningen ”Gröna ön Adelsö” hade möte den 24 mars. Hembygdslaget hade 
tidigare fått en förfrågan om att hjälpa till med tre skyltar (se protokoll från årsmötet 2012). 
Det är nu klart att det blir Lennart Rydberg som tar fram texter till skyltarna.  
Beryl Kornhill har hört av sig, och hon kommer även i år att få låna vår skärmutställning 
”Alsnöhus och Alsnö möte” i samband med sina teaterföreställningar. 
Siri tog upp en ny idé, nämligen att intervjua personer som gått i skola på Adelsö. 
Styrelsen tyckte att idén var utmärkt. Seth Björk och Göta Karlsson har redan accepterat. K V 
förklarade sig också villig att bidra. 
 
 
§ 7. Nästa styrelsemöte  
 
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 26 april kl. 19 i Uppgården. 
 
 
§ 8. Mötets avslutande 
 
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jan Bystedt 


