Protokoll från styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
torsdagen den 22 augusti 2013 kl. 19 i Uppgården
Närvarande: Anders Sahlén, Jan Bystedt, Agneta Collberg, Göran Lindblad, Per Lundstedt,
Lars Skedinger, Gunnar Axe, 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 18 juli godkändes efter komplettering.

§ 3. Ekonomi
Göran berättade att hembygdsdagen resulterade i ett bra överskott, ex.vis gav bageriet 5.500 kr.
och lotteriet drygt 8.000 kr.

§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post
Ordföranden har kontaktat Ekerö kommun för att begära ersättning för våra utlägg för
värmeväxlaren samt bygglovsavgiften för de historiska skyltarna.

§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena
5a. Uppgården
Mats gick igenom ”to do-listan”. Mats, Per och Gunnar hade förra veckan storstädning i
pumphuset och gick då bl.a. igenom alla tältsatser. Trasiga delar i de tält som användes på
hembygdsdagen byttes ut. Tre tält kunde dessutom plockas ihop med hjälp av delar från
ofullständiga tältsatser. Överblivna tältdelar kommer att köras till återvinningscentralen.
I pumphuset hittades också en gammal vassmatta, som en gång tillverkats av KV Jacobson och
Stig Collberg. Agneta erbjöd sig att ta hand om den.
I mangårdsbyggnaden har vissa kompletterande elinstallationer gjorts.
Den utsides sittande delen av värmepumpen kommer att byggas in i en ”låda” som målas i
samma färg som huset.
Ett läckage i förstukvistens tak kommer att åtgärdas.

Till vintern planeras storstädning av Uppgårdens vind.
Många av trädgårdsmöblerna är dåliga och bör bytas ut. Mats föreslog att vi tillverkar nya
stolar själva. Materialkostnaden uppskattas till 150 kr. per styck. Ett tjugotal kommer att
behövas. Vi beslutade att anta Mats förslag.
En vattenutkastare fanns på mangårdsbyggnaden innan köket i nedervåningen renoverades för
att Café Uppgården skulle kunna driva sin verksamhet. Vattenutkastaren behövs bl.a. för att
kunna vattna örtagården. Vi beslutade att Mats ska kontakta Lene Wallin och be henne att låta
återinstallera utkastaren.

5b. Museikommittén
Per berättade att installationen av spotlights i museet är klar.
Hembygdslaget har i gåva från Birgitta Keskiaho fått en byst föreställande Karl Hammarström,
hans fjärdingsmansmössa samt sjömansboken från hans tid på världshaven ombord på
segelfartyg. Vi fick också Karls son Gustavs polismössa. Hembygdslaget tackar Birgitta för den
fina gåvan.
Håkan Bergkvist har ett gammalt tröskverk och har frågat om hembygdslaget har intresse av att
ta hand om det. Vi beslutade att eftersom vi inte kan härbärgera det, så tackar vi nej till
erbjudandet. Däremot vill vi gärna dokumentera tröskverket och dess historia. Lars och Göran
fick i uppdrag att åka och titta på tröskverket.

5c. Dokumentationskommittén
Arkivering. Inget särskilt fanns att rapportera.

5d. Programkommittén
Hembygdsdagen
Årets hembygdsdag var välbesökt och gav ett bra överskott (se under 3 ovan). I hembygdsgården
visades temautställningen om Adelsö på 50- och 60-talen samt en konstutställning med
Adelsökonstnärer. Antalet besökare i hembygdsgården var ovanligt stort.

Höstens program
Lars gick igenom det i praktiken färdiga programmet, vilket godkändes. Hembygdsgården är
bokad. Vi beslutade att programmet ska delas ut i alla brevlådor på Adelsö, samt att de
medlemmar som inte bor på Adelsö ska få programmet hemsänt med posten. Lars åtog sig att
kontakta kommunen för att få hjälp med kopiering. Programmet publiceras också på vår
hemsida.

5e. Bagarstugan
Agneta önskade och utlovades en hylla under bakbordet där man kan ställa degbyttor.
Anders S. har målat samtliga fönster i bagarstugan.

5f. Örtagården och trädgården
Vi konstaterade att örtagården nu ser väldigt fin ut. En hög med ris efter buskbeskärning måste
dock tas om hand.

§ 6. Övriga frågor
Almanacka. Vi beslutade att låta trycka en almanacka även får år 2014. Temat blir detsamma
som för innevarande års hembygdsdag: Adelsö på 50- och 60-talen.

§ 7. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 17 oktober kl. 19 i Uppgården.

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

Vid protokollet

Jan Bystedt

