
      

 

 
Protokoll från styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag 

torsdagen den 18 april 2013 kl. 19 i Uppgården 
 
 
Närvarande: Anders Sahlén, Agneta Collberg, Jan Bystedt, Göran Lindblad, Per Lundstedt, Siri 
Lundmark, Lars Skedinger, Gunnar Axe, Mats Lundgren, Stintan Qviberg och K V Jacobson. 
 
 
§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning 
 
Ordföranden hälsade alla välkomna. Kallelsen och dagordningen godkändes. 
 
 
§ 2. Föregående protokoll 
 
Protokollet från mötet den 28 februari hade redan godkänts per capsulam. 
 
 
§ 3. Ekonomi 
 
Kassören, Göran Lindblad, berättade att inbetalningarna av medlemsavgifterna fortsätter. Till 
dags dato hade drygt 80 medlemmar betalat avgiften för år 2013. 
 
  
§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post 
 
Länsförbundets årsmöte hölls den 23 mars i Djursholm. Hembygdslaget representerades av 
Lars och Maria Skedinger. Länsförbundet har 117 anslutna föreningar. Lars nämnde att det finns 
flera arbetsgrupper på länsnivå som föreningarna kan delta i, ex.vis inom arkeologi, kulturväxter 
och byggnadsvård. Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna kunde man besöka Djursholms 
slott. Nästa års stämma anordnas av Värmdö skeppslag. 
 
Medlemmen Christer Svanberg hade framfört ett förslag att Hembygdslaget skulle kunna utse 
hedersmedlemmar postumt. Efter en kortare diskussion, där vi enades om att vi endast vill utse 
levande personer till hedersmedlemmar, beslutade styrelsen att avvisa förslaget.  
 
Christer Svanberg hade kontaktat hembygdslagets ordförande angående renoveringsbehov av 
flera bänkar utmed vandringsleden. Mats kunde berätta att Adelsö föreningsråd redan hade tagit 
upp denna fråga och beslutat om en upprustningsplan. Ove Westerberg håller i detta. K V 
berättade att han försett Ove med gamla grova plank lämpliga för ändamålet. Anders Sahlén 
meddelar Christer att föreningsrådet hanterar frågan. 
 
 
 



      

 

 
§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena        
 
5a. Uppgården 
Skyltar vid Uppgården. Byggnadslov är beviljat för de fyra ”historiska skyltar” som ska 
placeras i Uppgårdens trädgård. De blir inte fasta, eftersom Riksantikvarieämbetet förbjuder 
grävning pga att Uppgården ligger inom ett fornlämningsområde. Förutom dessa ska det finnas 

en caféskylt, en biblioteksskylt och en turistinformationsskylt (dvs. en skylt med ett i). Anders 
har kontakt med kommunen (Leif Kåsthag), dels angående ytterligare byggnadslov, dels om vem 
som ska ta kostnaderna för byggnadsloven. 
Kommunen planerar invigning av biblioteksfilialen i Uppgården till den 1 juni. Någon från 
styrelsen bör representera hembygdslaget vid detta tillfälle och vara beredd att informera om vår 
förenings verksamhet. Frågan tas upp igen vid senare tillfälle. 
Elementen i nedervåningen har länge behövt upprustas och förses med termostatstyrning. En 
alternativ och billigare idé, att i stället installera en luftvärmepump, har nyligen lagts fram för 
kommunen (som ju äger Uppgården). 
Köket i nedervåningen är under renovering av Lene Wallin för att motsvara kraven för 
utvidgad servering. Vi diskuterade hur renoveringen påverkar Uppgårdens tidstypiska karaktär. 
Arkivrummets inredning. Agneta har tagit råd av Ewa Dahlström (som bor i gamla Mälby 
skola). Rummet kommer att förses med att slagbord från Ingrid Collberg i Karlslund, ett 
skrivbord med lampa samt en bokhylla. Till att börja med lånar Agneta ut ett skrivbord, medan 
lampan köps in. Gardiner inhandlas också. K V förslog att arkivmaterial som är i vägen för olika 
sammankomster och aktiviteter, kan läggas i koffertar i övervåningens skrubb.  
Sotaren Urban Hasselström har gjort syn och konstaterat att båda spisarna och kaminen i 
övervåningen nu är i fullgott skick för eldning. 
 
5b. Museikommittén 
Anders och Bosse Stolt återupptar snart renoveringen av kvarnen. 
Pannmuren som hembygdslaget fått av Ingrid Collberg i Karlslund har transporterats till 
Uppgården, sedan Mats Collberg lagat det trasiga benet. 
   
5c. Dokumentationskommittén 
Lars och K V har träffats regelbundet under våren och man har kommit långt i inventeringen. 
 
5d. Programkommittén 
Vårens program 
Det föredrag om fornborgar, som skulle hållits den 11 april, har flyttats till den 25 april på 
begäran av föredragshållaren. Kalendariet på hemsidan ska uppdateras med det nya datumet. På 
vandringsdagen den 9 maj ansvarar hembygdslaget för stationen vid Kunsta gravfält.  
Siri berättade att hon, med lyckat resultat, framställt mjöd enligt det hemliga recept hon fått av 
KV.  
Höstens program 
Hösten inleds med Hembygdsdagen den 11 augusti. Vi beslutade att temat för årets 
hembygdsdag blir ”Adelsö på 50- och 60-talen”. 
Vi kommer att få tillfälle att besöka Siri Lundmark i Stenby skola. Lennart Rydberg kommer att 
berätta om skolans historia. 
Övriga programpunkter är ännu inte klara. 
 



      

 

 
5e. Bagarstugan 
Det blir bakning under Agnetas ledning kommande helg, såväl lördag som söndag. 
Anders åtog sig att måla några av bagarstugans fönsterkarmar. 
Agneta fick lov att, på hembygdslagets bekostnad, inköpa en bok om bakugnar i Västerbotten. 
 
5f. Örtagården och trädgården 
Siri har frösått växter hemma för senare utplantering i örtagården. 
Vi antog ett förslag från Siri att i örtagården skapa en avdelning med växter typiska för vikinga- 
och medeltid, såsom rovor, selleri och kål. 
Syrenbuskaget bakom örtagården har beskurits genom Lene Wallins försorg. 
En blodlönn ska köpas in av Siri och Stintan, enligt tidigare beslut. 
De gamla trädgårdsmöblerna har förvarats utomhus i vinter och några av dem är i dåligt skick. 
Vi beslutade att en del av dem måste kasseras. Vi köper i stället in ytterligare fyra av de nyare 
runda borden, med plats för åtta vuxna. Gunnar fick i uppdrag att ordna med inköpen. 
Mats och Per åtog sig att, efter kontakt med Ove Wallin, frakta kasserade möbler, resterna av det 
rivna utedasset samt ris efter beskärningarna till valborgsmässoelden vid idrottsplatsen. 
 
 
§ 6. Övriga frågor 
Hemsidan. Adelsö föreningsråd håller på att skapa en ny hemsida för Adelsö med stöd av Kalle 
Runristare. Den nya portalen har adressen www.adelso.se och har länkar till de olika 
föreningarnas hemsidor. Tanken är att varje förening i fortsättningen ska ansvara för sin egen 
hemsida. Kalle runristare kommer att utbilda de anslutna föreningarnas ansvariga. Vi beslutade 
att vi ansluter oss till den nya portalen, att Kalle runristare hjälper oss med utformningen av 
hembygdslagets hemsida samt att Göran Lindblad blir hemsidesansvarig för hembygdslaget. 

 
 
§ 7. Nästa styrelsemöte 
 
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 16 maj kl. 19 i Uppgården. 
 
 
§ 8. Mötets avslutande 
 
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet  
 
 
 
Jan Bystedt 


