
      

 

 
 
      Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag 
      torsdagen den 27 augusti 2015 kl. 19.00 i Uppgården  
 
Närvarande: Lars Skedinger, KV Jacobson, Stintan Qviberg, Per Lundstedt, Stefan Qviberg, 
Gunnar Axe, Siri Lundmark 
 
 
§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning 
Kallelsen och dagordningen godkändes. 
 
§ 2. Föregående protokoll 
Protokollet från mötet den 16 juli 2015 och 23 juli 2015 hade redan godkänts per capsulam. 
 
§ 3. Ekonomi 
  
3.1  Kassören Göran Lindblad har lämnat följande meddelande till Lars. Utgående balans den 
26 augusti 2015 var 69.300,78 kr.  
 
Ersättning har betalats till Ö-laget och Kjell Andersson utifrån deras medverkan på hem-
bygdsdagen. 
 
Kontanthantering finns nu endast på följande Swedbankskontor: Sollentuna, Fruängen och 
Hamngatan.  
Modifierad dosa för att hantera Swedbank-konto (ingen avgift förrän 2020) har prövats till-
sammans med Ipad och visat sig fungera bra. 
 
Vår kassör Göran Lindblad är nu förbättrad i hälsotillståndet och fortsätter att sköta ekonomi-
arbetet. Maya Bergqvist har låtit meddela att hon inte vill ta på sig ansvaret för ekonomiarbe-
tet framöver. Göran Lindblad fortsätter tills vidare.   
 
3.2  Summering av intäkter från hembygdsdagen: 
Lotteriet  9.021 kr 
Jan Giertz  1.800 kr 
Marknadsdeltagarna   2.260 kr 
Konstnärerna - Kent Lundgren ska göra en sammanställning och återkommer om det. Stefan 
kontaktar Kent. 
Lene Wallin – vid mötet beslutas att Lars upprättar och skriver ett avtal med Lene där det 
framgår att 5% av inkomsten från hembygdsdagen utbetalas till Hembygdslaget. Hem-
bygdslaget ska i fortsättningen sända faktura med organisationsnummer till Lene med verifie-
rat belopp.   
 
Hembygdslaget kommer vid kommande hembygdsdagar att betala luncherna till de medver-
kande enligt överenskommelse. 
 
 



      

 

 
3.3 Takrenoveringsofferten från Ekerö Glasmästeri AB uppgår till 98.681 kr. Trots inkomster 
från hembygdsdagen saknas ca. 17.500 kr för betalning till Ekerö Glasmästeri AB.   
Lars kontaktar Ekerö Glasmästeri AB och Staffan för att höra om det går att göra en delning 
av kostnaden och att betalning görs vid två tillfällen. Om det går att ordna betalas resterande 
summa då bidraget på 90.000 kr kommit Hembygdslaget tillhanda.      
 
Om det inte fungerar med en delning av kostnaden ordnas ett privatlån på den resterande 
summan.  
 
Lars begär utbetalning av bidraget på 90.000 kr så snart som fakturan avseende takrenove-
ringen kommit. 
    
3.4  Övriga frågor beträffande hembygdsdagen. 
Vid en genomgång hos ledamöterna är den samlade uppfattningen att hembygdsdagen var 
mycket lyckad. Förbättringsområde är att köpa en bra mikrofon att kunna använda i olika 
sammanhang. 
Stefan kom med förslaget att fotografera och dokumentera kommande hembygdsdag - att be-
vara för framtiden. 
 
3.5  Frågan om ny kassör för 2016 är öppen. 
 
§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post 
  
4.1  Kommunen tryckte vårt programblad (600 ex,) för hembygdsdagen för hushållen. Faktu-
ra på 450 kr har kommit och översänds till Göran för betalning. 
 
4.2  Björn Rydberg och Lasse Carlsson distribuerade programbladen veckan före hembygds-
dagen vilket hembygdslaget tackar för.   
 
4.3  Björn Ambrosiani blev sjuk och kunde inte närvara på hembygdsdagen. Helena Ek fick 
förhinder och Maud Donatello ersatte med sina ponnies.    
 
4.4  Brickor enligt Christer Svanbergs initiativ.  
Lars har talat med Björn Ambrosiani och föreslaget motiv kan inte användas förrän Alsnö-
husartikeln är publicerad i en vetenskaplig tidning. Björn återkommer då detta inträffat. Det 
finns dessutom fel i föreslagen text varför textförslaget bör granskas av inblandade parter före 
tryckning. 
 
Jill Stark har kommit med förslag att vi skulle ta kontakt med öns konstnärer.  
 
KV kom med förslaget att använda motiv från vykort som har anknytning till Adelsö. 
 
Vid mötet bestäms att KV och Stintan bildar en arbetsgrupp där förslag lämnas till Stintan.  
 
4.5  Lars har sänt kulturrapport avseende vårterminen 2015 till Studieförbundet Vuxenskolan.   
 
 



      

 

 
4.6  Angående tilläggsavtal för ytterligare café-byggnad vid Uppgården.  
Möte kommer att hållas med kommunen 2015-10-05. Vid mötet beslutas att en arbetsgrupp 
bildas där Anders Sahlén, Lars Skedinger, Agneta Collberg samt Mats Lundberg ingår. Lars 
kallar till möte. 
Hembygdslaget kan påverka utformningen av tilläggsavtalet. Arbetsgruppen utarbetar ett po-
sitionsförslag till nästa styrelsemöte som styrelsen får ta ställning till. Hur vill vi använda 
mangårdsbyggnaden framöver? Vad kan flyttas till ny byggnad osv.? 
 
Från föregående möte: 
Förslag: Byggnaden får inte bli för dominant i relation till övriga byggnader på Uppgården. 
För att den inte ska bli för hög pga. ”fast” takvinkel föreslås att byggnaden istället blir 4x10 
m. Det innebär att den trånga passagen mot vagnslidret blir större och takhöjden minskar. 
Detta borde vara ett villkor om utbyggnad så småningom blir aktuell.  
Vidare så ska byggnaden ägas av kommunen och vara vinterbonad.  
All försäljning av blommor och presenter läggs i den nya byggnaden samt eventuella behov 
av personalutrymmen (dvs. stansning och rastverksamhet).   
I mangårdsbyggnaden återgår kammaren till sin ursprungliga utformning och postrummet 
möbleras stilenligt och används dagtid för lunch/kaffeservering och kan kvällstid utnyttjas för 
mindre seminarier/aktiviteter som Hembygdslaget ordnar.  
 
4.7  Lars och Stefan kommer att delta i workshop ”Världsarvsberättelser” 2015-09-30 –2015-
10-01.  
 
4.8  Lars har sökt Ingemar Zachrisson (stenmurar) samt Sven Kamring (marinarkeologiska 
undersökningar Birka - Hedeby) men inte fått kontakt ännu. Lars har sökt dem angående före-
läsningar under hösten 2015.    
  
§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena        
 
5a. Uppgården                 
 Inget nytt. 
 
5b. Museikommittén    
Startmöte angående takrenoveringen är planerad till måndag 2015-08-31 kl. 09.45. Lars, Per , 
Gunnar, Staffan Eriksson (Ekerö Glasmästeri AB) och Hedvig Bellberg (Stockholms Läns 
Museum) deltar.       
 
5c. Dokumentationskommittén 
 Inget nytt. 
 
5d. Programkommittén 
Gunnar ska undersöka lämplig mikrofon. 
 
 
 
 
 



      

 

 
Höstprogrammet under bearbetning - förslag; 
Ljusstöpning. Ledare Agneta och Maya. 
Kransbindning. Ledare Agneta och Maya 
Bakningsdagar. Ledare Agneta. 
Jultallrik 2015-11-26. 
Tomteverkstan. Ledare Agneta. 
Föreläsningar; 
Från örtagård till beprövat läkemedel. Föreläsare Maria Skedinger och Siri. 
Birka och Hedeby – en jämförelse. Föreläsare Sven Kamring. 
Att bygga hållbara murar. Föreläsare Ingemar Zachrisson.  
 
5e. Bagarstugan           
Inget nytt. 
 
5f. Örtagården och trädgården 
Inget nytt. 
 
5g. Hembygdsdagen 
Hembygdsdagen 2016. Hembygdsrörelsen fyller 100 år.  
Förslag: Tema Hembygdsrörelsen och Adelsö Hembygdslags utveckling.  
Nya broschyrer behöver tas fram.  
Arbetsgrupp behöver tillsättas:  
Utställning Hembygdsrörelsen 100 år. 
Uppgårdens utveckling under Adelsö Hembygdslags överinseende.    
  
§6. Övriga frågor 
Gunnar informerade att Uppgården behöver målas om. Offert behöver tas in och sändas till 
kommunen. 
  
§ 7. Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 29 september kl. 19.00 i Uppgården, 
Kommande styrelsemöten är 15 oktober och 19 november 2015.  
 
§ 8. Mötets avslutande 
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Siri Lundmark 
 
 
 
  
  
 



      

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


