
      

 

 
 
      Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag 
      torsdagen den 5 november 2015 kl. 19.00 i Uppgården  
 
Närvarande: Lars Skedinger, KV Jacobson, Stintan Qviberg, Agneta Collberg, Per Lund-
stedt, Gunnar Axe, Mats Lundberg, Anders Ellström, Siri Lundmark 
 
 
§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning 
Kallelsen och dagordningen godkändes. 
 
Christer Svanberg var inbjuden med anledning av brickprojektet som han varit initiativtagare 
till. Christers förslag med Alsnöhus som motiv fungerar inte pga. att Björn Ambrosiani inte 
publicerat sin artikel i ämnet ännu. Christers förslag är att göra en större och en mindre bricka 
att ha till försäljning och björkfanér är bra kvalitet att använda. Inriktningen kan vara att ha en 
ny bricka för försäljning till hembygdsdagen 2016. I fortsättningen kommer Christer inte att 
vara engagerad i brickprojektet, utan lämnar idén och arbetet vidare till hembygdslaget. 
 
Brickgruppen bestående av Agneta, Maya, Stintan och Siri har träffats 2015-11-09. Ett förslag 
på motiv finns; utforma en karta över Adelsö där även mer okända platser finns med.  
Nästa steg är att brickgruppen intervjuar personer på Adelsö som kan berätta om platser på 
Adelsö som inte finns med på någon karta (ännu).     
 
§ 2. Föregående protokoll 
Protokollet från mötet den 24 september 2015 hade redan godkänts per capsulam. 
 
§ 3. Ekonomi 
  
3.1  Kassören Göran Lindblad har lämnat följande meddelande till Lars. Utgående balans per 
den 2015-11-04 var 79012,33 kr.  
 
3.2   Fakturorna för museireparationerna är betalda 28.100 kr + 98.681=126.781 kr. Återstår 
fakturan från byggnadsantikvarien.  
Slutbesiktning av museet hölls  2015-10-08 där Per Lundstedt, Lars Skedinger, Staffan Eriks-
son och Hedvig Bellberg (Stockholms Läns Museum) deltog. Staffan har tagit detaljbilder av 
reparationen som kommer att lämnas till Lars och Hedvig. 
  
3.3  Förskott på bidrag har begärts från Stockholms Länsstyrelse via Karolina Matts. Ur-
sprungligt bidragsbelopp justerades till 75% av reparationskostnaden + 100% av antikvariens 
arbete, dvs. 95.000 kr + antikvariens arbete. Förskott har erhållits på 90.000 kr, återstår 5.000 
kr + antikvariens fakturabelopp.  
 
3.4  För utbetalning av återstående bidrag krävs att antikvarien inkommer med slutrapport 
och faktura samt att ansökan sänds till Stockholms Länsstyrelse senast 2015-11-15. Oklart om 
Staffs bilder nått Hedvig som behövs som underlag för hennes rapport. Lars påminner Staffan 
och Hedvig.     



      

 

 
3.5  Uppföljning av ekonomin från hembygdsdagen. 
Det som återstår är ersättning från Café Hovgården och betalning av musikantluncher 18x89 
kr = 1.602 kr. Lars har varit i kontakt med Lene Wallin för att reglera ersättningen på 5% av 
omsättningen från hembygdsdagen. Svar har inte inkommit ännu. Leif Kårstad Ekerö kom-
mun är informerad och kommer att kalla till möte för att gå igenom skriftliga och muntliga 
avtal. Den oklarhet som föreligger behöver vara löst innan andra avtal med kommunen upp-
rättas.   
 
3.6  Ansökan om verksamhetsstöd för 2016 är inlämnad till Ekerö kommun, Kultur- och fri-
tidsnämnden genom Lars och Siri. 
 
§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post 
  
4.1  Det inplanerade mötet med Ekerö kommun angående tilläggsavtal för ytterligare café-
byggnad 2015-10-05 blev flyttat på kommunens begäran. Ny mötestid kommer att ordnas.  
 
4.2  Stefan och Lars deltog i Workshop Birka/Hovgården ”Världsarvsberättelser” 
 2015-09-30 --2015-10-01. Intressanta och meningsfulla möten med andra människor. Fortsät-
ter under 2016.       
 
 4.3 Renovering av kallmur efter Adelsöringväg. 
Gordon Rönnberg eldsjäl för detta projekt. Vägverket är intresserade av projektet och har va-
rit på Adelsö och inventerat.  Eventuellt kommer projektet att kunna genomföras. Övergri-
pande ansvarig för murar i landskapet är Länsstyrelsen. 
Lars kommer att kontakta Joakim Lilja, Göteborgs Universitet som skrivit boken ”Handbok i 
kallmurning” och undersöka om han har möjlighet att föreläsa om kallmurning.   
 
4.4  Inbjudan till kommunen angående byggnaderna på Uppgården. 
Lars förslag är att bjuda in kommunen och visa byggnaderna hembygdslaget underhåller och 
berätta om vad som gjorts det senaste året. Slutrapporten från byggnadsantikvarien behöver 
inkomma först.  
Kommunen kan även informeras om de kommande planerna avseende utvändig målning av 
mangårdsbyggnaden inför 100-årsjubileet. Det finns ett fallfärdigt träd inom Uppgårdens 
tomtområde som behöver tas ned. Det bör tas upp med kommunen, hur det ska hanteras med 
kostnad osv. Deltagare Per, Gunnar, Mats och Lars.  
 
4.5 Ljudsystem till Hembygdsgården. 
Kontaktperson är kanslichef Berit Eidner Ekerö Pastorat. Ljudsystemet fungerar inte för de 
personer som nyttjar hörapparat. En hörselslinga skulle kunna hjälpa de som har hörapparat. 
Avvaktar beslut från kyrkan.  
  
4.6 Sociala medier.  
Lars var på en föreläsning 2015-10-20 i Huddinge Folkets Hus anordnad av Studieförbundet 
Vuxenskolan angående sociala medier Facebook, bloggar, Twitter osv.     
 
 



      

 

 
4.7  Höstens program hittills. 
Bakningsdagar 10-12 okt.                      31  deltagare   
Kransbindning 15 okt.                       8 deltagare inkl. ledare 
”Nästan 20 dagar i skepp” Forskning mellan Hedeby och Birka    17 deltagare 
”Från Örtagård till beprövat läkemedel”                     28 deltagare inkl. föreläsare 
 
4.8   Övrigt 
 
4.8.1 Lars kontaktar Ann Pettersson Sthlms Läns Hembygdsförbund angående vilket utställ-
ningsmaterial som kommer att finnas tillgängligt om hembygdsrörelsen med anledning av 
100- årsjubileet. 
 
4.8.1.1 Jubileumsbok om hembygdsrörelsens eldsjälar planeras. 
 
4.8.1.2 Riksarkivets årsbok kommer att ta upp hembygdsrörelsen som tema. 
 
4.8.1.3 Stockholms Länsmuseum har öppmat en utställning kallad ”Situation Hembygd”. 
 
4.8.2  Inbjudan till en eftermiddag med gamla krukväxter – Karin Persson berättar tisdag 
2015-11-17 kl. 15-17. Sthlms Läns Hembygdsförbund, Klarahuset Sabbatsbergsvägen 6. 
 
4.8.3 WEB –redaktörskurs. Finns intresse? Ann Pettersson Sthlms Läns Hembygdsförbund 
frågar. 
  
§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena        
 
5a. Uppgården                 
 Mats meddelade att två toaletter är avstängda - den i mitten fungerar bra. 
 
5b. Museikommittén    
Slutbesiktning genomförd, slutrapport och faktura begärd av Hedvig Bellberg. Slutansökan 
om bidrag ska vara inlämnad senast 2015-11-15. 
 
5c. Dokumentationskommittén 
 Löpande arkivering. 
 
5d. Programkommittén 
  
5d.1 Eva Udd underhåller med sång vid ”Jultallriken”. Ersättning jultallrik. 
Torbjörn Gustavsson biträder på piano och har begärt 750 kr och juktallrik. Eva inleder med 
”Tomtarnas vaktparad”. Efter maten före kaffet återstående 6 sånger. 
 
5d.2  Anders Sahlen börjar visa bilder då kaffet börjar ta slut. ”Ett varv runt ön”. 
 
 



      

 

 
5d.3  Per och Lars åker och handlar. 
 
5d.4  Stintan är ansvarig för organisation av köksaktiviteter. 
 
5d.5 Vårprogrammet 2016 preliminärt  
Föreläsning 1: Sättra av Lennart Rydberg prel. 2016-02-04. 
Visning av Uppgårdens byggnader för kommunen förslagsvis någon gång 2016-02-08—
2016-02-19. 
Årsmöte söndag 2016-02-21 + föreläsning förslag? 
Bok ”Torparliv på Ekerö” Jan Malmstedt.  Lars tar kontakt - kan föreläsa? 
Bakningsdagar. Förslag på tidpunkt från Agneta. 
Föreläsning 3:  Joakim Lilja Kallmurar - mars 2016? 
Besök vid Trefaldighetskällan. Förslag på tidpunkt från Agneta. 
Fågelskådning i maj 2016. Lars kontaktar Hans Andersson. 
Reparation av kallmur. 
Hembygdsdagen söndag 2016-08-14. 
 
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 för medlemsvärvning behöver tas fram.  
Arbetsgrupp: Utställning Hembygdsrörelsen 100 år. 
                      Uppgårdens utveckling under Adelsö Hembygdslags paraply.  
Erfarenheter från årets hembygdsdag medför ändringar.  
 
 §6. Övriga frågor 
 Brickgruppen kommer att träffas 2015-11-09 kl. 14.00 hos Agneta. 
  
§ 7. Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 28 januari 2016 kl. 19.00 i Uppgården, 
  
§ 8. Mötets avslutande 
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Siri Lundmark 
 



      

 

 
 
  
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


