
      

 

 
 

      Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag 

      fredagen den 17 juni 2016 kl. 18.00 i Uppgården  
 
Närvarande: Lars Skedinger, KV Jacobson, Stintan Qviberg, Agneta Collberg, Maya Berg-

qvist, Berit Dreyfert, Stefan Qviberg, Siri Lundmark 

 

 

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

 

Birgitta Keskiaho var närvarande och berättade att hon vill skänka ca.30 stycken hemsydda 

kassar till Adelsö Hembygdslag för försäljning under hembygdsdagen. De större tygkassarna 

säljs till priset av 30 kr/styck och de mindre för 20 kr/styck. Adelsö hembygdslag tackar Bir-

gitta för den generösa gåvan. 

   

§ 2. Föregående protokoll 
Protokollet från mötet den 19 maj 2016 hade redan godkänts per capsulam. 

 

§ 3. Ekonomi 
 

3.1 Kassören Kjell Björk, som var förhindrad att delta i mötet, hade lämnat följande medde-

lande till Lars. Utgående balans per 2016-06-11 var 117.619,66 kr. 

Intäkter under perioden: 2.190,00 kr. 

Utgifter under perioden: 5.849,05 kr. 

 

3.2  9 medlemsavgifter har betalats in under perioden. 1 medlemsavgift är redan betald och 

blir då avgift för nästa år.  

 

3.3 Adelsö hembygdslags Swedbankskonto nr. 8802471-9547 kommer att avslutas. Kassör 

Kjell Björk kommer att ansvara för att så sker.      
 

§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post 

 

4.1  Agneta är mycket välförtjänt utsedd till Årets Adelsöbo. Styrelsen gratulerar Agneta!  

 

4.2  Renovering av stenmuren längs Adelsö Ringväg.  
Gordon Rönnberg har kontaktat Trafikverket, men har inte fått något besked hur långt ärendet 

fortskridit. Gordon återkommer i ärendet.  

 

4.3  Angående Café Hovgårdens deltagande i hembygdsdagen. Lars har sänt förslag på avtal 

till Lene Wallin där det står att 1.600 kr betalas två dagar före hembygdsdagen till hem-

bygdslaget. Avtalet har ännu inte inkommit från Lene.        
 

 



      

 

 

4.3  Slutrapporten från Hedvig Bellberg, Stockholms Läns Museum, angående renoveringen 

har distribuerats till Staffan Ericksson, Ekerö Glasmästeri AB och Leif Kåsthag Ekerö Kom-

mun. Det blev ett mycket lyckat samarbete! 
 

4.4   Angående ommålning av mangårdsbyggnaden mm. Offert inkommit från WMR som 

Lars, Raymond och Per har gått igenom. WMR:s giltighetstid har förlängts och målning kan 

påbörjas efter 2016-08-15. 

Fast pris och offert avseende fönster har begärts från Ekerö Glasmästeri AB och Sättra Snick-

eri. Preliminär offert med arbetsbeskrivning har inkommit från Ekerö Glasmästeri AB. För 

varje fönsterbåge är kostnaden 3.500 kr + 375 kr om också understycke behöver bytas.  

 

Medel är begärda från Ekerö Kommun avseende ommålning av mangårdsbyggnaden och 

fönster på övervåningen. Fönster på bottenplanet tas om hand av hembygdslaget mot att 

kommunen ersätter materialkostnaderna. Fasta fönster på övervåningen målas av WMR.  

Leif Kåsthag Ekerö Kommun är kontaktad och återkommer med besked.  

 

4.5  Berit och Lars har haft kontakt med Outletbutiken på Adelsö och fått offert angående T-

shirts med logga ”hjort + Adelsö”. Berit visade en T-shirt med denna logga.  Styrelsen var 

enig om att 100 st. T-shirts trycks upp med viss justering av bokstäverna gällande ordet 

”Adelsö”.  

 

Enligt offerten; för 100 st. T-shirts är kostnaden 4.370,50 kr + moms = 5.469 kr dvs. ca. 55 

kr/styck. Beställningen omfattar storlekarna: 10 st. small 10, 30 st. medium, 30 st. large, 25 st. 

XL och 5 st. XXL. 

     
4.6  Johan Wallnäs har tackat ja och Adelsö Blåsare kommer kl. 11.00 till hembygdsdagen.    

 

4.7   Christer Bäcknert, Ö-laget, har tackat ja och kommer vid 12-tiden till hembygdsdagen. 

  

4.8  Tackkort är sänt till Lovö hembygdsförening för Elenoraposten + ”Vandra på Lovö”. 

 

4.9  Tackkort är sänt till Färingsö hembygdsförening avseende boken ”Färingsö – Förr och 

nu”. 

    

4.10  Ett tyskt filmteam håller på och spela in en dokumentär om Hilma af Klint. Inspelning 

gjordes vid Hanmora 2016-06-10. Johan af Klint med syster assisterade och filmen kommer 

att visas så småningom.  

 

4.11  Viktoria Hallberg , Sveriges Hembygdsförbund, har per telefon preliminärt tackat ja till 

att hålla 3 x 30 min. föredrag om hembygdsrörelsen på hembygdsdagen. Lars har försökt få 

kontakt med Viktoria, men inte lyckats nå henne. Viktoria har lovat återkomma med definitivt 

svar via mail. 

Om inte Viktoria har möjlighet att komma behövs en ersättare. Lars tar kontakt med Lars 

Gundberg, Munsö hembygdslag, och undersöker om eventuell ersättare kan vara en person 

som varit delaktig i boken ”Eldsjälar – hembygdsrörelsen under 100 år”.     

 



      

 

 

4.12  Scanningskursen som Stefan och Lars var anmälda till blev inställd pga. för få anmäl-

ningar.  

 

4.13  Hembygdsrörelsen fyller 100 år vilket kommer att uppmärksammas på Ekebyhovs slott 

17 – 18 september lördag och söndag kl. 12-16. Lars och Agneta deltar och har varit på plane-

ringsmöte 2016-06-16 på Ekebyhovs slott. Agneta fick i uppdrag att föreslå barnaktiviteter 

och Lars deltar i programgruppen.  

Som en del i jubileet har Sveriges Hembygdsförbund givit ut boken ”Eldsjälar – hembygdsrö-

relsen under 100 år”. Under de två dagarna kommer olika aktiviteter att pågå.     

 

Trycksaker ska vara klara senast 2016-09-01 och bekostas av projektet. 

a) Uppdatering av Adelsö hembygdslag folder för medlemsrekrytering. Siri ansvarar för 

att foldern blir uppdaterad och att 100 stycken trycks upp. 

b) Design av RollUps dimension 85x 223 cm Logo Stockholms Hembygds Länsförbund 

samt presentation av Adelsö hembygdslag. Kontakt för underlag Ernst Wingborg 

ernst.wingborg@telia.com tel: 08-560 30 648 Träkvista Bygata 36, 178 37 Ekerö. 

Lars har gjort förslag till RollUps. 

 

Nästa planeringsmöte inför 100-års jubileet kommer att ske 2016-07-11.  

 

4.14  I Adelsö kyrka är det högmässa kl. 11-12 2016-08-14, dvs. vid samma tidpunkt som 

hembygdsdagen. Någon ändring av hembygdsdagen kan inte göras i nuläget. Till nästa år kan 

möte ske med prästen Ann-Sofie Kamkar inför planeringen av hembygdsdagen. 

 

4.15  I AdelsöNytt är efterlysning av äldre bilder från Adelsö införd. Agneta berättar att hon 

ännu inte fått några bilder via AdelsöNytt. 

 

4.16  Lars är inbjuden att delta i Birka-museets 20-års jubileum 2016-06-29. Inbjuden av 

Veronica Björkman, museichef.     

 

§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena        

 

5a. Uppgården                 
Den nya dörren till Uppgården är färdig och ditsatt. Dörren är mycket fin och hembygdslaget 

tackar Snickargruppen som utfört arbetet.    

 

 5b. Museikommittén    
 Inget nytt då både Per och Raymond var frånvarande. 

 

5c. Dokumentationskommittén 
Löpande arkivering pågår. 

  

5d. Programkommittén 

Inför hembygdsdagen. Agneta, Lars och Stefan kommer att ha möte på Hanmora 2016-07-19. 

 

Jultallriken. LarsEmil Öjeberget har kommit med erbjudande om dragspelsunderhållning vid 

jultallriken. Styrelsen är positiv till erbjudandet och Lars undersöker vidare.  

mailto:ernst.wingborg@telia.com


      

 

 

Förslag inför höstens program;   

- Jultallrik 2016-11-24. 

- Tomteverkstad 2016-12-03. 

- Hur forskar man på sitt hus? DNA i släktforskningens tjänst. Lars undersöker 

- Tobaksproduktion Agneta undersöker 

- Samtal kring ortsnamn på Adelsö – förslag från Agneta 

- Svamputflykt med Bosse Nylén 

 

Föredrag: Hanmora före 1800-tal. Lars förbereder. 

 

5e. Bagarstugan           
Inget nytt. 

 

5f. Örtagården och trädgården 
Alla skyltar till växterna är på plats.   

 

Laddning av visningskupan är genomförd. 

 

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

Årets tema: Hembygdsrörelsen och Adelsö Hembygdslags utveckling.  

 

Siri har kontaktat samtliga marknadsdeltagare och fått klartecken vilka som kommer att delta 

på hembygdsdagen. Stintan har sänt brev/inbjudan till marknadsdeltagarna att delta i hem-

bygdslagets förmöte torsdagen den 21 juli kl. 18.00 i Uppgårdens trädgård. 

 

Bildutställning. Gamla Adelsöbilder kompletteras med bilder från boken ”Eldsjälar - hem-

bygdsrörelsen 100 år”. Lars kontaktar Anders Sahlén och även Berit och Stefan är delaktiga i 

bildprojektet.  

 

Informationsskyltar behöver ordnas till de olika husen vid Uppgården. Lars och Stintan har 

haft möte och skyltar är på gång.     

 
Bagarstugan/bakningen. Agneta har inte möjlighet att närvara vid hembygdsdagen och kom-

mer att se till att det finns ersättare.  

 

Per ansvarar för sophanteringen. 

 

Underlag till affisch har Lars tagit fram. 3 ex. i färg samt 650 ex. svartvitt.  

Björn Rydberg lovat kurirservice. 

 

Lars har gjort förslag till RollUps.  

 

Kjell har avtalat med Mikael Kil och brandchefen Patrik Borin om brandbilen som kommer 

att visas utanför brandstationen på hembygdsdagen.     
 

Hunduppvisning och ponnyridning med bågskytte kommer att ske. När ponnyridning med 

bågskytte sker kommer Stefan och Lars att agera ”vakter” på vägen. 



      

 

 

Patrik Borin, Adelsö öl önskar vara med på hembygdsdagen. Stintan kontaktar Patrik. 

 

Affischer på färjan. Kjell och Raymond delar ut. 

 

Stefan har beställt och erhållit 5 skyltar där det står ”Hembygdförbundet 100 år”. Stefan sätter 

upp skyltarna på lämpliga platser.    

 

Anders Ellström kontaktar konstnärerna angående deltagande på hembygdsdagen.     

  

Stefan kollar upp angående Wikipedia och QR-koder. 

 

5h. Brickgruppen 

Brickgruppen fortsätter arbetet med Agneta som samordnare. Berit har med sig en lista på 

gamla ortsnamn som hon överlämnar till Agneta. 

 

§6. Övriga frågor 
  

6. 1 Agneta berättar att Lovö bagarstuga nu kommit igång. 

 

6.2  Meddela Siri om man inte har möjlighet att närvara på hembygdsdagen. 

 

 § 7. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 21 juli kl. 19.00 i Uppgården.  

Förmöte hålls kl. 18.00 i Uppgårdens trädgård där alla marknadsdeltagare är inbjudna att när-

vara.  

 

§ 8. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Siri Lundmark 

 

 

 

  
  
 

  
  

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


