Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
torsdagen den 7 juni 2012 kl. 19 i Uppgården
Närvarande: Anders Sahlén, Göran Lindblad, Jan Bystedt, Siri Lundmark KV (Ville)
Jacobson, Gunnar Axe, Mats Lundgren, , Stintan Qviberg.

§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning
Kallelsen och dagordningen godkändes.

§ 2. Föregående protokoll
Protokollet från mötet den 26 april hade redan godkänts per capsulam.

§ 3. Ekonomi
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget. Föreningens ekonomi är god och vi har f.n.
106 betalande medlemmar. Kommunen har meddelat att ansökningar om bidrag till underhåll
av Uppgården i fortsättningen ska ställas till tekniska nämnden. Förhoppningsvis leder inte
detta till minskad förståelse för våra behov.

§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post
Den 29 juni kommer byggnadsantikvarie Hedvig Bellberg att besiktiga våra byggnader.
Hembygdslaget ska leverera ett underlag till den byggnadsvårdsplan som ska upprättas.
Lars, som ansvarar för projektet med vårdplan, ska få stöd av Anders, K V och Göran från
styrelsen samt av Seth Björk. Vi beslutade att de fem nyss nämnda bör delta den 29 juni samt
dessförinnan i ett förmöte den 25 juni kl. 10 i Uppgården.

§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena
5a. Uppgården
I övervåningens kök har Agneta hängt upp en väggbonad. Bonaden, med Adelsömotiv, är
gjord av Britta Ekman och har hängt hos Ingrid Collberg i Karlslund. Hon skulle också vilja
sätta upp en hylla för burkar o. dyl. Agneta har dessutom hittat en beskrivning av hur man
kan skura trägolvet med linoljesåpa.
Köket i nedervåningen behöver upprustas, bl.a. med linoleummatta och vissa VVSinstallationer. Arbetet görs efter sommarsäsongen.

Agneta meddelade att det finns virke på Karlslund som kan användas till att reparera den
trasiga stocken i magasinet. Gunnar och Mats fick i uppdrag att hämta detta.
Bagarstugan. Per har inköpt en ny skärm till fotogenlampan. Fönstren ska besiktigas för
ev. åtgärder.

5b. Museikommittén
Per ägnar en hel del tid åt att sortera föremålen i vårt museum.
Anders tänker bli klar med renoveringen av släden innan hembygdsdagen.

5c. Dokumentationskommittén
Arkivinventering. Kommittén är klar med dokument som rör in- och utgående ärenden och
protokoll och ägnar sig nu åt det som är skrivet och presenterat om gårdar och byar.
På Uppgårdens vind ligger en mängd gamla kort med Adelsömotiv och julhälsning. Vi
beslutade att korten ska säljas på hembygdsdagen och att vi i reklamsyfte ska skanna in och
göra en förstoring av varje motiv. Göran och Mats åtog sig detta.
Ett restlager med bildekaler med Adelsöslogan har hittats hemma hos Ingrid Collberg. Vi
beslutade att Lene kan få sälja dem i caféet.

5d. Programkommittén
Vandringsdagen genomfördes programenligt på Kristi Himmelsfärdsdagen den 17 maj. Siri,
Göran och Arne Vestberg ansvarade för hembygdslagets station vid Kunsta gravfält. Ca. 200
personer passerade och bjöds på mjöd (alternativ fanns) och information om gravfältet.
Siri erbjöd sig att ta över KV:s hemliga mjödrecept och ansvaret för framställning av mjöd
till kommande år.
Hembygdsdagen den 12 augusti kl. 11-15.
Adelsös präst, Lizen Anterud, är kontaktad av Gunnar. Hon kommer att inleda
hembygdsdagen med korum.
K V har ordnat med annons i Ekerömagasinet. Jan åtog sig att se till att en liknande text
publiceras på vår hemsida. Hembygdsdagen ska dessutom affischeras och alla Adelsöbor ska
få en lapp i brevlådan. Jan åtog sig att utforma affisch och utskick samt ordna med kopiering
via kommunens föreningsservice.
Lotteriet. Björn Rydberg och Lasse Karlsson ställer även i år upp som lotteriföreståndare. De
vädjar till hembygdslagets medlemmar att bidra genom att skänka fina vinster till lotteriet.
Gamla arbetsredskap. Olle Weslien och Per har haft ytterligare kontakt angående
tröskverket. Bosse Stolt har lovat Anders att han kommer att köra sin tändkulemotor som
kraftkälla till vår kvarn. Anders åtog sig att hämta veven till smörkärnan hos Bosse, som gjort
i ordning den.
Jan har pratat med Lorraine Holm angående organiserandet av konst- och
hantverksutställningen i Hembygdsgården. Hon kommer att ha hjälp av Mona Wikborg och
Kent Lundberg. En idé som finns är en minnesutställning med några av Gun Bosrups verk.
Benita Fager hjälper gärna till med detta.
Film om Kurön. Gunnar nämnde att det finns en gammal film från invigningen av
Kuröanstalten år 1912. Vi enades om att den skulle kunna visas i höst som en del av en kväll
om Kurön. Kontaktperson för att vidareutveckla idén är Björn Rydberg.

5e. Örtagården och trädgården
Örtagården. Den har klarat vintern bra och ser väldigt fin ut. Siri kommer att plantera ut flera
stockrosor som hon drivit upp själv.
Nyplantering av träd. Efter vårt tidigare beslut att inte återplantera fruktträd har Siri frågat
Erik Svensson om alternativ. Han föreslog en blodlönn (en sådan står vid hembygdsgården),
samt två sorters buskar: rosenmandel och syrentry. Styrelsen beslutade att göra dessa
nyplanteringar. Siri fick i uppdrag att kontakta Erik om den rätta tiden för plantering.

§ 6. Övriga frågor
Kommunen har ringt till Lene Wallin ang. utökat öppethållande av toaletterna i vagnslidret.
Vi beslutade att Lene, som under cafésäsongen har i uppgift att städa toaletterna, själv får
avgöra hur hon vill agera. Tilläggas kan att kommunen hittills inte bidragit till toaletterna med
en enda krona, vare sig till anläggandet eller drift och underhåll.
Broschyr om Adelsö Hembygdslag. Jan har haft ett uppdrag att ta fram en broschyr om
hembygdslaget som man kan ge till intresserade. Han delade vid mötet ut ett förslag och bad
övriga i styrelsen att höra av sig med synpunkter.
Styrelseuppgifterna på hemsidan måste uppdateras. Jan frågade styrelsen vilka
kontaktuppgifter som skulle finnas för enskilda styrelsemedlemmar. Vi beslutade att
kontaktuppgifter ska finnas för ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och kassören. I
dag finns bara uppgifter för ordföranden och kassören.

§ 7. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 2 augusti kl. 18 i Uppgården.
Till mötet kallas, förutom styrelsen, övriga engagerade i marknaden och konstutställningen.

§ 8. Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet

Jan Bystedt

