
      

 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag 

onsdagen den 19 mars 2014 kl. 19 i Uppgården 
 
 
Närvarande: Lars Skedinger, Jan Bystedt, Göran Lindblad, Siri Lundmark, Stintan Qviberg, 
Anders Ellström, KV Jacobson. 
 
 
 
§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning 
 
Kallelsen och dagordningen godkändes. 
 
 
§ 2. Föregående protokoll 
 
Protokollet från mötet den 20 februari 2014 hade redan godkänts per capsulam. 
 
 
§ 3. Ekonomi 
 
Kassören Göran Lindblad rapporterade att 78 medlemmar till dags dato betalat sin 
medlemsavgift. Från Ekerö kommuns kulturnämnd har hembygdslaget fått ett 
verksamhetsbidrag på 6.500 kr. för år 2014. Kalle Dahlberg har fått ersättning för arbetet med 
att sätta upp hembygdslagets hemsida. 
 
 
§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post 
  
Stockholms läns hembygdsförbund har fått en remiss från länsstyrelsen om utvidgat 
strandskydd från 100m till 300m för bl.a. Adelsö. Länsförbundet har bett 
hembygdsföreningarna inkomma med synpunkter. Lars hade vidarebefordrat remissen till 
Värna Adelsö och bett dem formulera ett svar. I sitt svar, som Hembygdslagets styrelse hade 
fått ta del av via e-post, stöder Värna Adelsö utvidgningen. Vi beslutade att ställa oss bakom 
Värna Adelsös text, samt att den ska utgöra hembygdslagets svar till länsförbundet. 
Länsförbundet hade också skickat en intresseförfrågan avseende volontärutbyte med 
Tyskland, samt information om invigning den 21 mars av en ny utställning på Historiska 
museet om massakern utanför Visby år 1361. 
Flytten av Birkautställningen (se protokoll från tidigare styrelsemöten) kommer att ske den 
11 april. Utställningen kommer att provisoriskt förvaras i hembygdsgården tills det är dags att 
visa den för allmänheten fr.o.m. den 18 juni. Jill Breiler och Catharina Abrahamsson kommer 
att hjälpa till med uppsättandet. Mats undersöker kostnaden för att tillverka skyltar där de 
affischer som hör till utställningen kan sättas upp. Ben till skyltar kommer att tillverkas av  
Nyströms plåt & smide. Utställningen nedmonteras direkt efter hembygdsdagen den 10 
augusti. Riksantikvarieämbetet beslutar vad som sedan ska ske med utställningen.   
 



      

 

 
§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena 
 
5a. Uppgården 
Från Ekerö kommun hade hembygdslaget fått ett brev daterat den 17 februari med en 
förfrågan om samråd om ett tilläggsavtal till de avtal som finns mellan Ekerö kommun, 
WMR maskin, Adelsö föreningsråd och Adelsö hembygdslag. Tilläggsavtalet avser 
uppförandet av ett uthus på Uppgårdstomten för försäljning av växter och presentartiklar. 
Byggnaden ska också inrymma en informationsdel på ca. 15 kvadratmeter. 
Styrelsen ansåg sig inte ha tillräcklig information för att kunna ta ställning vid dagens möte. 
Vi måste veta mer för att kunna göra en avvägning mellan planer på förändringar och målet 
att försöka bevara Uppgårdens miljö så som den en gång var. 
Lars fick i uppdrag att meddela Ekerö kommun att vi behöver mer tid för att bilda oss en 
uppfattning om förslaget och dess konsekvenser för Uppgården, samt att kontakta Lene 
Wallin och avtala tid för ett möte mellan henne och hembygdslagets styrelse. 
 
Bussturer till Hovgården och Uppgården. Lars och K V hade nyligen träffat Lene Wallin 
med anledning av de bussturer hon kommer att ta emot under veckorna 22, 23 och 24. Det rör 
sig om en till tre bussar per dag. Lene önskade hembygdslagets stöd med att levandegöra 
Uppgården för besökarna, t.ex. genom att visa museet och demonstrera verktyg. Vi beslutade 
att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte. 
 
5b. Museikommittén 
Inget särskilt fanns att rapportera. 
 
5c. Dokumentationskommittén 
Lars berättade att arkiveringsarbetet fortsätter samt att det börjar bli trångt i arkivskåpen. Siri 
erbjöd hembygdslaget ett plåtskåp, vilket tacksamt accepterades. 
Göran hade arbetat med hembygdslagets fotoarkiv. Vi bestämde att Göran och Lars samt 
ev. Anders Sahlén ska träffas angående fotoarkivet och hur man bäst ska använde det. 
 
5d. Programkommittén 
Torsdagen den 13 mars berättade Lennart Rydberg om Grindbys och de tillhörande torpens 
historia. Ca. 30 personer närvarade. 
Den 24 april kommer riksspelman Lars Erik Jansson att berätta minnen från Adelsö i 
hembygdsgården, samt spela låtar tillsammans med gamla lokala spelmansvänner. Se vidare 
på vår hemsida. 
I år fyller hembygdslaget 40 år. Lars föreslog att detta ska uppmärksammas i samband 
med jultallriken. Historieskrivningen kan lämpligen ta sin utgångspunkt i K V Jacobsons 
skrift till 30-årsjubileet med lämpliga kompletteringar om de senaste tio åren. Föreningens 
grundare, Linnea Kulle-Lindblad, förtjänar att särskilt uppmärksammas. 
 
5e. Bagarstugan 
Inget särskilt fanns att rapportera. 
 
 
 
 



      

 

 
5f. Örtagården 
Stockholms läns hembygdsförbund har ett pågående arbete med att bevara gamla 
kulturväxter. Siri hade tidigare på dagen deltagit i ett föredrag där två personer från 
lantbruksuniversitetet i Alnarp berättade om projektet POM, där man bl.a. reser runt i  
Sverige och samlar in växter och fröer från hela landet i syfte att bevara gamla eller lokala 
sorter. Dessa riskerar annars att gå förlorade när kommersiella, standardiserade sortiment tar 
över marknaden. Om man tror man har något att erbjuda vill projektet gärna att man hör av 
sig. Omvänt kan man från POM få växter och fröer till odling. 
Siri berättade också om NordGen (Nordiska Genbanken) som har tusentals växter och fröer. 
Siri kommer att beställa ett dussintal växter och fröer därifrån till örtagården. 
Den 13 maj ordnar länsförbundet ett besök vid Tungelsta trädgårdsmuseum. 
 
5g. Hembygdsdagen 
Tema. När hembygdsdagen firas den 10 augusti finns Birkautställningen fortfarande kvar i 
Hembygdsgården. Lars föreslog vid förra mötet att man skulle kunna knyta an till 
utställningen genom att ha ”Världsarvet Birka och Hovgården” som årets tema. Han har pratat 
med Lena Johansson på Riksantikvarieämbetet om detta. Hon verkar intresserad av att delta i 
någon form, bl.a. kan RAÄ bidra med en skylt som beskriver aktuell forskning på Birka. 
Lotteriet. Anders Ellström och Stintan har lovat att ta över hembygdsdagens lotteri från 
Björn Rydberg och Lasse Karlsson, som skött det förtjänstfullt under många år. Björn 
kommer att kontakta Anders och Stintan angående vinstföremål och annat han vill överlämna 
till förvar hos dem. 
 
 
§ 6. Övriga frågor 
 
Riksspelmannen Lars Erik Janssons skrift med minnen från Adelsö är under tryckning. 
Upplagan blir till att börja med 100 exemplar. Vi bestämde att den ska säljas för 100 kr. 
 
Ekerö-Munsö hembygdsförening besöker Adelsö den 3 augusti och ska då göra en 
bussrundtur med Björn Rydberg som guide. Man kommer bl.a. att titta på Birkautställningen i 
hembygdsgården samt göra ett besök på Hanmora. Lars kommer att delta i ett planeringsmöte 
den 1 april. 

 
Världsarvet Hovgården. Frågan om hur mycket hembygdslaget på sikt ska engagera sig i 
världsarvet togs upp och bör diskuteras vidare vid något senare styrelsemöte.  
 
 
§ 7. Nästa styrelsemöte 
 
Datum för nästa styrelsemöte bestäms senare. 
Lars ska återkomma om datum för ett möte mellan styrelsen och Lene Wallin. Alternativa 
dagar är f.n. 7e och 10e april. 
 
 
 



      

 

 
§ 8. Mötets avslutande 
 
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Jan Bystedt 


