
      

 

 
 

      Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag 

      torsdagen den 21 juli 2016 kl. 19.00 i Uppgården  
 
Närvarande: Lars Skedinger, KV Jacobson, Stintan Qviberg, Maya Bergqvist, Berit Drey-

fert, Stefan Qviberg, Per Lundstedt, Siri Lundmark 

 

 

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

 

§ 2. Föregående protokoll 
Protokollet från mötet den 17 juni 2016 hade redan godkänts per capsulam. 

 

§ 3. Ekonomi 
 

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

delande till Lars. Utgående balans per 2016-07-14 var 117.050,16 kr. 

10 nya medlemmar har tillkommit. 

 

3.2  Adelsö hembygdslags Swedbankskonto nr. 8802471-9547 kommer att avslutas. Kjell till-

frågas vid nästa styrelsemöte om det är ordnat.      
 

§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post 

 

4.1  Angående renoveringen av stenmuren längs Adelsö Ringväg. Trafikverket har avsatt 

pengar för 2016 och 2017. Upphandling pågår. 

 

4.2 Angående Café Hovgårdens deltagande och ersättning till hembygdslaget på hembygds-

dagen. Förslag till avtal har sänts till Lene Wallin. Avtalet har inte inkommit påskrivet. Lene 

Wallin har meddelat att hon önskar att betalning ska ske via faktura istället. Lars har kontaktat 

kassör Kjell Björk som meddelat att det går bra. Hembygdslaget sänder således faktura till 

Lene Wallin fortsättningsvis.  

 

4.3  Angående ommålning av mangårdsbyggnaden vid Uppgården. Offert från WMR inkom-

mit. Offert har ännu inte inkommit från Sättra Snickeri. 

 

4.4  Medel är begärda från Ekerö Kommun avseende ommålning av mangårdsbyggnaden och 

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

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

Leif Kåsthag Ekerö Kommun är kontaktad och återkommer med besked.  

    

4.5    De 100 st. beställda T-shirts har levererats och kommer att finnas till försäljning på 

hembygdsdagen. Berit säljer dessa tillsammans med skänkta kassar. Lars bistår med en lista  

 



      

 

 

för registrering av nya medlemmar. Utdelning av medlemsfolder kommer att ske. RollUpen 

placeras vid kassan.      
  

4.6  Lovö hembygdsförening har tagit fram ett trevligt tackkort med sin logotype. Adelsö 

hembygdslag kan göra detsamma med logotype ”hjorten”. Siri åtar sig uppdraget.    

     
4.7  I hembygdsgården. Victoria Hallberg, Sveriges Hembygdsförbund har fått förhinder och 

kan inte närvara på hembygdsdagen. Ersätts med utställning om hembygdsrörelsens historik 

med anledning av 100-års jubileet. Kjell Nilsson, tidigare hembygdskonsulent på länsförbun-

det, har skrivit en sammanfattning och levererat bilder som kan användas.  

 

4.8  Övriga bilder för utställning från Adelsö hembygdslags eget bildarkiv. Lars har haft ett 

möte med Anders Sahlén och nytt möte är planerat till 2016-07-22.   

  

4.9  Informationsblad (650 ex.) för utdelning till brevlådor är levererade till kurirerna Lars 

Carlsson och Björn Rydberg. Kommer att levereras i brevlådorna kring den 4 augusti. Över-

blivna ex. lämnas till Kjell och Raymond för utdelning på färjan. 

 

4.10  Affischer till öns anslagstavlor. Raymond åtar sig sätta upp dessa.  

    

4.11  A3 affischer till Christer Svanberg för uppsättning på övriga Ekerö. 

 

4.12  RollUp design klar. Fysiskt exemplar beställd. 

 

4.13  Folder. Folder med RollUp framsida föreslagen. Agneta och Stefan har granskat. Tex-

ten gås igenom vid styrelsemötet och styrelsen är enig om att texten är bra och samtycker.  

 

4.14  Programkommittén har tagit fram höstens preliminära program. Programmet gås ige-

nom av styrelsen som godkänner höstens program. Programmet för hösten 2016 är således 

färdigställt.     

  

4.15  Lars har deltagit i planeringsmöte inför jubileumsaktiviteten vid Ekebyhov 17-18 sep-

tember. En person behövs för barnaktiviteterna och Maya lovar ställa upp. Berit hjälper till 

med caféverksamheten.  

 

4.16  MajBritt Blommé, Akalla (tidigare Hallsta), önskar skänka en smörkärna och ev. en 

spinnrock till Adelsö hembygdslag. Smörkärnan och ev. spinnrock kommer att lämnas till 

Lars.  

Lars och Per kommer att registrera nya föremål.  

 

4.17  Kyrkans Vävstuga önskar att Adelsö hembygdslag tar över vävstugans arkiv och 

material. Birgitta Lindblad har kontaktat Lars angående detta och vid mötet bestäms att Lars 

och Per kommer att besöka Birgitta för att se materialet.     

  

 

 



      

 

 

4.18  Länkning från Stockholms Läns Hembygdsförbunds hemsida till Adelsö hembygdslags 

hemsida saknas och behöver åtgärdas. Lars ansvarar för att erforderliga handlingar ordnas. 

Göran Lindblad är kontaktad.    

 

4.19  Lars har deltagit i Birka museets 20-års jubileum. Björn Ambrosiani har givit ut en ny 

bok ”Hantverk och Handel i Birka”.  

 

§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena        

 

5a. Uppgården                 
Inget nytt. 

 

 5b. Museikommittén    
Per gör en snickargruppens ”att göra lista”. 

 

Murken pelare vid grinden – Per undersöker. 

 

En gren har knäckts som Raymond tar ner. 

 

5c. Dokumentationskommittén 
Löpande arkivering pågår. 

  

5d. Programkommittén 

Innehållet avseende programmet för hösten 2016 är klart, återstår att fastställa alla datum; 

 

- Hembygdens år. Ekerös 7 hembygdsföreningar jubileumsfirar hembygdsrörelsens 100 

år vid Ekebyhov 2016-09-17—2016-09-18 

- Bakningsdagar  med Agneta Collberg  2016-10-08—2016-10-09 

- Dendrokronologi i teori och praktik. Åldersbestämning av gamla trähus med Hans 

Linderson  okt-2016 

- Film om Ekerö och Munsö hembygd  med Thomas Jacobsén okt-2016 

- Ljusstöpning inför Allhelgonahelgen med Maya Bergquist och Agneta Collberg  

2016-11-19 

- Hanmora före år 1800 med Lars Skedinger  2016-11-17 

- Jultallrik med underhållning  2016-11-24 

- Tomteverkstan med Agneta Collberg  2016-12-03 

 

5e. Bagarstugan           
Inget nytt. 

 

5f. Örtagården och trädgården 
Inget nytt. 

 

5g. Hembygdsdagen 

Hembygdsdagen 2016. Hembygdsrörelsen fyller 100 år.  

Årets tema: Hembygdsrörelsen och Adelsö Hembygdslags utveckling.  

 



      

 

 

Aktivitetslistan inför hembygdsdagen gås igenom. 

 

Hållpunkter under dagen; 

      -     Lars hälsar välkommen kl. 11.00 

-     Adelsö Blåsare underhåller fr.o.m. kl. 11.15 

- Ö-laget underhåller vid 12-tiden 

- Hunduppvisning och ponnyridning med bågskytte kl. 13.00 

- Visning av brandbilen vid brandstationen 

- I Hembygdsgården;   Konstutställning och   

Bildutställning  med tema Hembygdsrörelsen fyller 100 år  

  

 Adelsö öl. Stintan kontaktar Patrik Borin angående ev. deltagande.  

 

Stintan och Stefan ansvarar för att ordna skyltar och skriver texten inför hembygdsdagens 

program. 

 

Högtalare och mikrofon – Maya kollar upp. 

 

Samling lördag kl. 10.00  2016-08-13 vid Uppgården för tältresning osv. 

Samling söndag kl. 09.00  2016-08-14 ordna det sista inför hembygdsdagen med bord osv. 

Siri sänder mail angående tiderna. 

 

Kjell ansvarar för att marknadsdeltagarna betalar 10% av förtjänsten till Adelsö hembygdslag. 

 

Siri ansvarar för att trycka upp 100 medlemsfoldrar. 

 

 5h. Brickgruppen 

 Inget nytt. 

 

§6. Övriga frågor 
Inget nytt.  

  
§ 7. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 25 augusti kl. 19.00 i Uppgården.  

  

§ 8. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Siri Lundmark 

 

 

 



      

 

  
  
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


