
 

 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag 

torsdagen den 2 augusti 2012 kl. 18 i Uppgården 
 
 
Närvarande: Anders Sahlén, Göran Lindblad, Jan Bystedt, Per Lundstedt, Siri Lundmark, 
KV (Ville) Jacobson, Mats Lundgren, Lars Skedinger, Stintan Qviberg. 
Till punkt 2 hade marknadsdeltagare och andra engagerade i hembygdsdagen kallats. 
 
 
 
§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning 
 
Kallelsen och dagordningen godkändes. 
 

 
§ 2. Hembygdsdagen den 12 augusti 
 
Hembygdsdagen har annonserats via utskick i alla brevlådor på Adelsö (Björn Rydberg och 
Lasse Karlsson) samt affischering på Adelsö (styrelsen) och i resten av Ekerö kommun 
(Christer Svanberg). I Radio Viking har Christer Svanberg intervjuats.  
Hembygdsdagen kommer att inledas med korum lett av Lizen Anterud. 
Årets tema är ”Äldre tiders verktyg i arbete” och ett antal saker kommer att demonstreras: 
äppelskalare, bönskärare, paddelkärna, stavkärna, knäpphärvel och spinnrock. Barnen kan 
ägna sig åt ponnyridning och att åka hästskjuts. Kl. 12 och 14 blir det hunduppvisning. Konst- 
och hantverksutställningen i Hembygdsgården organiseras av Lorraine Holm, Mona Wikborg 
och Kent Lundberg. Kent deltog i dagens möte och berättade om läget. 
Lördagen den 11 augusti kl. 10 ställer vi i ordning marknaden och konstutställningen. 
 
 
§ 3. Föregående protokoll 
 
Protokollet från mötet den 7 juni hade redan godkänts per capsulam. 
 
 
§ 4. Ekonomi 
 
Inget speciellt fanns att rapportera. 
 
 
§ 5. Rapporter, meddelanden och inkommen post  
 
Hembygdsförbundet hade skickat två brev, men inget av dem föranleder något åtgärd från 
hembygdslagets sida. 
 
 



 

 

 
§ 6. Arbetsläget inom ansvarsområdena 
 
6a. Uppgården 
Stockar som kan användas till reparation av magasinets vägg har hämtats från Karslund. 
 
6b. Museikommittén 
Per fortsätter att sätta upp föremålsskyltar. Anders arbetar vidare med renoveringen av 
släden och hoppas bli klar i tid till hembygdsdagen. Beträffande kvarnen beslutade vi att 
Anders ska kontakta Bosse Stolt för att vi sedan ska kunna bedöma om vi vill fullfölja 
renoveringen. 
 
6c. Dokumentationskommittén 
Inget nytt fanns att rapportera. 
 
6d. Programkommittén 
Höstens program omfattar: 
   -”Präster och prästgårdar på Adelsö”; Tommy Myrsell berättar. 
   -Kuröns historia (med hjälp av bilder och film) och något om dagens verksamhet; Björn  
    Rydberg berättar 
   -bakning i bagarstugan 
   -potatisprovning 
   -tomteverkstad. 
Vi beslutade på inrådan av Siri att skjuta upp det planerade besöket hemma hos henne i 
Stenby skola till våren. 
 
6e. Bagarstugan 
Inget fanns att rapportera. 
 
6f. Örtagården och trädgården 
Siri nämnde att syrénerna i södra kanten av örtagården skuggar och därigenom försvårar 
odlingen. Vi beslutade att under hösten beskära dem ordentligt.  
 
 
§ 7. Övriga frågor 
 
K V berättade att Ingela Westerberg och Cathrine Abrahamson gör fyra skyltar som berättar 
om Adelsö historia. En del av texten har skrivits av Lennart Rydberg, medan Anders har 
bidragit med bilder ur hembygdslagets arkiv. Styrelsen tycker det är viktigt att besökare kan 
hitta denna typ av information och vi beslutade att vi ska bistå med synpunkter på skyltarnas 
placering. 
Kontrakt om drift av caféet. Vi enades om att hembygdslaget bör vara avtalsskrivande part 
och att kontraktet ska bygga på den existerande avsiktsförklaringen om Uppgårdens 
användning som föreningsgård för Adelsös föreningar. Hänsyn måste också tas till 
hembygdslagets särskilda intresse, vilket grundar sig på en flerårig omfattande insats i form 
av pengar och arbetstid för renovering och skötsel av Uppgården. 
 



 

 

 
§ 8. Nästa styrelsemöte  
 
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 23 augusti kl. 18 i Uppgården. 
 
 
§ 9. Mötets avslutande 
 
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jan Bystedt 


