
      

 

 
Protokoll från styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag 

tisdagen den 11 juni 2013 kl. 19 i Uppgården 
 
 
Närvarande: Anders Sahlén, Jan Bystedt, Göran Lindblad, Siri Lundmark, Per Lundstedt, Lars 
Skedinger, Gunnar Axe, Anders Ellström, Mats Lundgren, 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 11 juni hade redan godkänts per capsulam. 
 
 
§ 3. Ekonomi 
 
Göran berättade att 97 personer betalat medlemsavgiften för år 2013. Göran fick i uppdrag att 
på lämpligt sätt påminna dem som ännu inte betalat.  
I höstas ansökte hembygdslaget om bidrag från länsstyrelsen för restaurering av museet. Lars 
hade efter kontakt med länsstyrelsen fått veta att besked kan komma i juni. 
 
 
§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post 
 
Länsförbundets årsmöte hölls den 23 mars i Djurshlla brandsyn.olm. Hembygdslaget har nu 
fått sitt exemplar av protokollet. 
Mats Björk har skrivit en bok med minnen från Adelsö. 
 
 
§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena        
 
5a. Uppgården 
 
Bygglov är beviljat för de historiska skyltarna och de får nu tas i bruk. 
Luftvärmepump (se även föregående protokoll). Anders har haft kontakt med kommunen i 
frågan. Vi beslutade att låta installera en pump enligt offert från Conny Wallin. Mats och Per 
fick i uppdrag att kontakta Conny och en behörig elektriker. Hembygdslaget avser att begära 
ersättning hos Ekerö kommun för gjorda utlägg i samband med installationen av värmepumpen. 
De gamla elementen behålls. 
 



      

 

 
Nycklar. Ytterdörren har numera kombinationslås. Anders och Mats har fått varsin ”bricka” och 
kan således öppna Uppgården. Per får egen nyckel till vagnslidret. Anders, Lars, Mats och Ville 
ska ha arkivnycklar. Nycklarna till arkivskåpen ska förses med ordentliga nyckelbrickor.   
Brandsyn. Anders har varit i kontakt med kommunen och påpekat att det är mycket angeläget 
att snarast genomföra brandsyn. 
Toaletterna i vagnslidret. Vi beslutade att den mittersta toaletten ska kunna användas även 
under vinterperioden. Mats fick i uppdrag att se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Det behövs 
bl.a. en värmekabel i vattenledningen..  
Köksskänk. Anders S. har målat den skänk som stod i köket och som i fortsättningen ska stå i 
hallen och användas för biblioteket (terminalplats och bokhylla). Mats och Per hjälper Anders S. 
att få den på plats. 
Klockstapeln har fått ett nytt tak och några dörrar samt taket över båten har tjärats av Mats, Per 
och Gunnar. 
 
5b. Museikommittén 
Kvarnen. Anders och Bosse Stolt tänker återuppta arbetet med kvarnen i morgon. 
 
5c. Dokumentationskommittén 
Arkivering. Under en tid har Ville och Lars träffats en gång per vecka för att arkivera material 
om byar och gårdar. Resultatet blev fyra boxar dokument samt sju sidor innehållsförteckning. 
 
5d. Programkommittén 
Hembygdsdagen 
Hösten inleds med Hembygdsdagen den 11 augusti. Den har temat ”Adelsö på 50- och 60-
talen. 
Anders S. och Göran kommer att söka i vårt bildarkiv efter bilder som kan illustrera årets tema. 
Stintan letar efter gammalt, ev. användbart, utställningsmaterial på Uppgårdsvinden. Ville har en 
mängd tidningar gamla tidningar som han och Lars tittar igenom. 
Anders E. åtog sig att vara kontaktperson (främst gentemot Lorraine Holm) för konst- och 
hantverksutställningen i Hembygdsgården. Han fick också i uppdrag att se till att skärmar finns 
till såväl temautställningen som för konstnärernas behov. 
Lotteriföreståndaren Björn Rydberg vädjar om fler vinster till lotteriet. 
Höstens program 
Vi besöker Siri Lundmark i Stenby skola den 19 oktober. Lennart Rydberg kommer att berätta 
om skolans historia och gamla elever ska berätta minnen. 
Den 24 oktober blir det föredrag om hamnar och hamnliv i Birka och Hedeby 
Den 28 november berättar Lennart Rydberg om gården Grindbys historia. 
Någon gång under hösten berättar Per Vikstrand från Ortnamnarkivet i Uppsala. Han är bl.a 
expert på bebyggelsenamn i Mälardalen 
 
5e. Bagarstugan 
Inget speciellt fann att rapportera. 
  
5f. Örtagården och trädgården 
Siri nämnde att hon har svårt att få tag på vatten när hon ska vattna i örtagården under tider då 
caféet inte är öppet. Hon fick nu veta att en utkastare snart kommer att installeras. Ev. behöver 
Siri nyckelbricka till ytterdörren under en övergångsperiod. 
Vi godkände ett förslag från Siri att sätta upp en skylt om berättar om örtagården. 



      

 

Gammaldags rosor och ett antal örter kommer att planteras i sommar. 
 
§ 6. Övriga frågor 
 
Nationaldagen. Ville tyckte att vi borde fira denna i lämplig form. 
Vägvisare till museet. Ville menade att många Uppgårdsbesökare missar att titta in i museet, 
kanske för att det ligger lite i skymundan. Han föreslog att vi ska sätta upp en skylt vid 
bagarstugan som visar var museet finns. 
Kyl/frys. I samband med renoveringen av Uppgårdens kök har en kyl/frys blivit över. Vi har 
tidigare erbjudit den som gåva till Adelsö IF. Stintan åtog sig att fråga AIF om de fortfarande är 
intresserade, annars måste den köras till återvinningscentralen. 
Smidesverktyg. Siri nämnde att Olle Weslien har gamla verktyg i sin smedja som 
hembygdslaget skulle kunna få. Styrelsen tyckte att det lät intressant för museet. Siri åtog sig att 
fråga Olle om han kan tänka sig att visa upp sin smedja t.ex. i september. 
 
§ 7. Nästa styrelsemöte 
 
Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 18 juli kl. 19 i Uppgården. 
 
 
§ 8. Mötets avslutande 
 
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
 
 
Vid protokollet  
 
 
 
Jan Bystedt 


