Protokoll från styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
torsdagen den 16 maj 2013 kl. 19 i Uppgården
Närvarande: Anders Sahlén, Jan Bystedt, Göran Lindblad, Per Lundstedt, Lars Skedinger,
Stintan Qviberg och K V (Ville) 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 18 april hade redan godkänts per capsulam.

§ 3. Ekonomi
Göran berättade att drygt 100 medlemmar betalat avgiften för år 2013.
Hembygdslaget har efter ansökan tilldelats ett organisationsnummer och kassören har som en
följd av detta fått lämna in föreningens första deklaration till skatteverket.
I höstas ansökte hembygdslaget om bidrag från länsstyrelsen för restaurering av museet. Lars
fick i uppdrag att undersöka hur ärendet framskridit.

§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post
Länsförbundets årsmöte hölls den 23 mars i Djursholm. Hembygdslaget har nu fått sitt
exemplar av protokollet.
Mats Björk har skrivit en bok med minnen från Adelsö.

§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena
5a. Uppgården
Vikingabiblioteket. Den 1 juni kommer den nya biblioteksfilialen i Uppgården att invigas av
ordföranden i Ekerö kommuns kulturnämnd Gunilla Lindberg. Kl. 13-16 ordnas bl.a aktiviteter
för barn och guidningar på Hovgårdsområdet. Hembygdslaget kommer att bidra genom att
informera om de olika byggnaderna och Gröna ön inviger de nya skyltar som berättar om
Adelsös historia. I biblioteket kommer det bl.a. att finnas böcker om vikingatiden samt en ny
bredbandsanslutning med en dator för bibliotekstjänster.

Bygglovsavgiften för de nya historiska skyltarna har fakturerats hembygdslaget. Anders avser att
kontakta kommunen för att få den att ta kostnaden.
Luftvärmepump. Vi har begärt att kommunen ska installera en luftvärmepump för att få bättre
och billigare uppvärmning av Uppgårdens nedervåning. Alternativet att förbättra nuvarande
system med bl.a. nya termostater skulle bli dyrare.
Frusna vattenrör. I toaletterna i vagnslidret hade rör frusit och sprängts under vintern. De har
nu lagats av Olle Weslien.
Kyl/frys. I samband med renoveringen av Uppgårdens kök har en kyl/frys blivit över. Vi
beslutade att erbjuda den som gåva till Adelsö IF. Stintan åtog sig att ta kontakt med AIF.
Köksskänk. Vi beslutade att den skänk som stått i köket kan ställas i hallen och användas för
biblioteket (terminalplats och bokhylla).
Arkivrummet i övervåningen är nu färdiginrett.

5b. Museikommittén
Av Moses Björk har hembygdslaget fått en koppartratt och tre porslinstallrikar. Föremålen har
tillhört Gustaf Claesson, den sista privata ägaren till Uppgården. De köptes vid auktion 1938.
Hembygdslaget tackar Moses för gåvan!
Per påpekade att låset i magasinets ytterdörr länge varit svårt att öppna. Vi beslutade att
magasinet i fortsättningen ska låsas med hänglås.
Belysningen i magasinet är bristfällig. Vi beslutade att ge Mats i uppdrag att kontakta en
elektriker.
Den pannmur hembygdslaget fått från Karlslund får inte plats i museet. Vi beslutade att den
ska placeras utomhus, invid bagarstugan, gärna med blomplantering på locket. Lene tillfrågas
ang. skötsel av blommorna.
Ekan. Ville var lite bekymrad över ekans tillstånd. Han hade själv tidigare varje år strukit den
med en blandning av tjära, terpentin och linolja, men detta har inte gjorts på senare år. Per åtog
sig att tillsammans med Mats och Gunnar tjära ekan.

5c. Dokumentationskommittén
I samband med arkivering av bilder från Björkö bistod Göta Karlsson arkiveringsgruppen med
att identifiera platser, personer och tidpunkter.

5d. Programkommittén
Hembygdsdagen
Hösten inleds med Hembygdsdagen den 11 augusti. Den har temat ”Adelsö på 50- och 60talen”. Hembygdsgården har bokats dagarna 10e, 11e och 12e augusti. Lorraine Holm ska
kontaktas angående konstutställningen. Ville kunde berätta att Linda Arnborg även i år kommer
till hembygdsdagen med sina djur.
Anders och Göran kommer att söka i vårt bildarkiv efter bilder som kan illustrera årets tema,
samt inhämta synpunkter från Ville angående bildurvalet.

Höstens program
Vi besöker Siri Lundmark i Stenby skola den 19 oktober. Lennart Rydberg kommer att berätta
om skolans historia.
Tre föredrag hålls under hösten:
-om ortnamn av Per Vikstrand från Ortnamnarkivet i Uppsala. Han har skrivit en bok om
bebyggelsenamnens uppkomst och ålder i Mälardalen
-om marina förhållanden i Birka och Hedeby
-om gården Grindbys historia. Föredragshållare är Lennart Rydberg.

5e. Bagarstugan
Anders har åtagit sig att måla fönsterkarmar.

5f. Örtagården och trädgården
Ett par blodlönnar ska köpas in av Siri och Stintan, enligt tidigare beslut.

§ 6. Övriga frågor
Hemsidan. Adressen till Hembygdslagets hemsida är numera www.adelsohembygdslag.se, men
den nås också via www.adelso.se, som är föreningsrådets adress.
På vandringsdagen den 9 maj passerade ca 250 personer hembygdslagets station vid Kunsta
gravfält, där de traditionsenligt bjöds på mjöd eller saft.

§ 7. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 11 juni kl. 19 i Uppgården.

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

Vid protokollet

Jan Bystedt

