
      

 

 
 

      Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag 

          torsdagen den 19 maj 2016 kl. 19.00 i Uppgården  
 
Närvarande: Lars Skedinger, Stintan Qviberg, Per Lundstedt, Maya Bergqvist, Per Lund-

stedt, Raymond Larsson, Kjell Björk, Stefan Qviberg, Siri Lundmark 

 

 

§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning 
Kallelsen och dagordningen godkändes. 

 

§ 2. Föregående protokoll 
Protokollet från mötet den 26 april 2016 hade redan godkänts per capsulam. 

 

§ 3. Ekonomi 
 

3.1  Kjell meddelar att utgående balans per den 2016-05-19 var 121.682 kr. Räkningar som 

ska betalas är ca. 5.000 kr. 

 

Antalet betalande medlemmar 89 personer.    

 

3.2  Plusgirot kommer att fungera även efter 2016-06-10. Förändringen som kommer att ske 

är att postgirotalongerna upphör och endast internetbetalningar kommer att fungera fortsätt-

ningsvis. Adelsö hembygdslag berörs inte.   

 

 § 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post 

  

4.1    Renovering av stenmuren längs Adelsö Ringväg. Enligt Gordon Rönnberg kommer 

Trafikverket, som är intresserade att delta i projektet, till Adelsö under maj månad. Konsult 

har varit på Adelsö redan och undersökt nyplantering av träd.   

 

4.2  Café Hovgårdens deltagande i hembygdsdagen 2016. Lars kommer att sända förslag på 

avtal till Lene Wallin.    

 

 4.3  Slutrapport inkommit från arkivarie Hedvig Bellberg Stockholms Läns museum avseen-

de renoveringen. Slutrapporten har sänts till alla styrelseledamöter. Styrelsen beslutar att god- 

känna slutrapporten.    

Slutrapporten kommer även att sändas till entreprenörerna, som utförde arbetet, samt Ekerö 

Kommun.  

 

4.4  Offert angående ommålning av mangårdsbyggnaden inkommit från WMR på 47.500 kr 

med giltighetstid tom. 2016-05-31. Lars ombesörjer förlängd giltighetstid. Det finns en vård-

plan från 2012 som Per och Raymond kommer att gå igenom. Bl.a. är fönstren dåliga och be-

höver kittas om.  

Mötet beslutar ta in kompletterande offerter från Sättra Snickeri och Ekerö Glasmästeri AB. 



      

 

 

4.5   Urban Hasselström har erbjudit Adelsö hembygdslag en funktionärsplats vid fotbolls-

planen i samband med veteranbilsrallyt. Dela ut kort till respektive deltagare och i övrigt  

kunna marknadsföra Adelsö hembygdslag. Styrelsen beslutar att tacka nej till erbjudandet.   

  

4.6   Viktoria Hallberg Sveriges Hembygdsförbund har preliminärt tackat ja till att hålla före-

drag om hembygdsrörelsen 3 x 30 minuter under hembygdsdagen. Hon återkommer med de-

finitivt svar till Lars.   
 

4.7   Hunduppvisning på hembygdsdagen. KalleVille har meddelat att Camilla Ahlfors kom-

mer om en kompis kan följa med.   
 

4.8  Agneta har låtit meddela att hjärtan på toalettdörrarna är uppsatta.   

 

4.9  Agneta har anskaffat 2 stämplar för att stämpla böcker osv. Ordföranden har den ena och 

den andra finns i arkivet.  

 

4.10  Erbjudande om dragspelsunderhållning av LarsEmil Öjeberget inkommit. Lars under-

söker om det skulle passa för underhållning vid jultallriken. 

 

4.11  Verksamhetsbidrag med 30.000 kr har beviljats av Ekerö kommuns kulturnämnd till  

hembygdsrörelsens 100-års jubileum. Firandet sker vid Ekebyhovs slott 17-18 september och 

Lars och Agneta deltar. Innehåll bl.a. Hembygdsrörelsens 100 års-historik, Stockholms Läns 

Museum presenterar sig, musik, film osv.  

Agneta och Lars har varit på planeringsmöte 2016-05-17. Nästa planeringsmöte kommer att 

ske 2016-06-16.    

 

4.12  Beställning av tidningen Ledungen är genomförd. Även Anders och Siri kommer att få 

tidningen. 

 

4.13  Hembygdens år 2016  kurser abc@sv - se utskick. 

 

Lars och Stefan är anmälda till kursen Scanning och bildbehandling 2016-05-28 och 2016-06-

04 kl. 11.30 - 15.00.   

 

4.14  Efterlysning av äldre bilder från Adelsö kommer att göras i AdelsöNytt. Agneta ansva-

rig. 

 

4.15  Inbjudan till skärgårdskryssning med hembygdsrörelsen 2016-09-11. Se utskick. 

 

§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena        

 

5a. Uppgården                 
Per meddelar att ytterdörrarna till mangårdsbyggnaden är färdiga.  

 

Per kontaktar Mats angående ”att göra-listan”.  

  



      

 

 

 5b. Museikommittén    
 Per meddelar att museet är klart för visning.  

 

5c. Dokumentationskommittén 
 Löpande arkivering pågår. 

 

5d. Programkommittén 

Adelsö hembygdslag har ordnat;  

Den traditionella vandringsdagen 2016-05-05. Siri och Maya bjöd på mjöd vid Kunsta till 

många glada vandrare. 

Fågelskådning 2016-05-07 under Björn Lindblads ledning. Bland många fåglar sågs bl.a. en 

havsörn. 14 deltagare + Björn Lindblad. 

Smyckning av Trefaldighetskällan i Finnhagen. Agneta höll ett intressant föredrag om gamla 

källor. Eva Udd sjöng vackert. 17 deltagare + Agneta. 

Forskningshistorik kring Birka/Hovgården med Björn Ambrosiani 2016-05-14. Mycket in-

tressant föredrag. 27 deltagare + Björn.  

    

5e. Bagarstugan           
Inget nytt då Agneta inte var närvarande. 

 

5f. Örtagården och trädgården 
Siri meddelar att skyltar kommer att sättas upp inom två veckor. 

 

Lars meddelar att dåligt träd behöver tas bort som finns inom Uppgårdens tomtområde.  

 

5g. Hembygdsdagen 
Hembygdsdagen 2016. Hembygdsrörelsen fyller 100 år.  

Förslag: Tema Hembygdsrörelsen och Adelsö Hembygdslags utveckling.  

 

Checklista Adelsö hembygdslag 2016-08-14 är framtagen. 

 

Broschyr – synpunkter till Lars. 

 

Förmöte med marknadsdeltagarna torsdag 21 juli kl. 18.00 vid Uppgården. 

 

En vecka före hembygdsdagen – dela ut information på färjan om hembygdsdagen och Adel-

sö hembygdslag. 

 

Genomgång av de olika ansvarsområdena görs. 

 

Berit föreslår att till hembygdsdagen ha T-shirt med tryck ”AHL-logga” till försäljning. Lars 

och Berit undersöker detta. 

 

Siri föreslår att till hembygdsdagen ha tygväska i bomull med samma tryck som ovan till för-

säljning. Siri tar reda på och återkommer. 

 

Kjell undersöker om brandbilen kan stå utanför brandstationen under hembygdsdagen. 

 



      

 

 

Behöver finnas tydlig information om vad som händer under hembygdsdagen. Bra skyltning 

behövs för t.ex. Victoria Hallbergs tre föreläsningar under dagen. 

 

Affischer ska sättas upp på Adelsö. Lars skriver underlag till affischen. 

 

Medlemsbroschyren. Idéer till Siri som sammanställer . 

 

Lars och Stintan formulerar texten och ansvarar för att skyltar till de olika byggnaderna görs i 

ordning.  

 

Raymond sätter upp affischer på anslagstavlorna. Stintan ansvarar för inplastning.     

 

 6.1  Stefan beställer skyltar ”Hembygdsförbundet 100 år” - 5 stycken.     

 

6.2  Brickgruppen. Någon bricka med Adelsömotiv hinner inte tas fram till hembygdsdagen. 

  

§ 7. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte äger rum fredagen den 17 juni 2016 kl. 18.00 i Uppgården, 

 

Möte med marknadsdeltagare sker torsdag 21 juli kl. 18.00 vid Uppgården i samband med 

AHL.s styrelsemöte som börjar kl. 19.00. 

 

Möte Lars, Stintan och Stefan för mall till skylttexter, onsdag 26 maj kl. 13.00 Hanmora. 

 

Möte Lars, Raymond och Per angående offertunderlag till utförare måndag 23 maj kl. 16.00 

Hanmora.  

 

Möte Lars och Berit angående T-shirt hos Calle Schyberger (Outlet-butiken). Tid bestäms 

senare.    

 

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

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Siri Lundmark 

 

 

  

 

 
  

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


