
      

 

 
 

      Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag 

      torsdagen den 29 september 2016 kl. 19.00 i Uppgården  
 
Närvarande: Lars Skedinger, Stintan Qviberg, Agneta Collberg, Raymond Larsson, Kjell 

Björk, Stefan Qviberg, Berit Dreyfert, Per Lundstedt, Siri Lundmark 

 

 

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

 

§ 2. Föregående protokoll 
Protokollet från mötet den 25 augusti 2016 hade redan godkänts per capsulam. 

 

§ 3. Ekonomi 
 

3.1 Kjell meddelade att utgående balans per den 26 september 2016 var 114.219,16 kr. 

 

Medlemmar i registret 128 st. Därav 13 obetalda. Motsvarar 115 betalande medlemmar och 

hedersmedlemmar.  

 

3.2  Hembygdslagets konto i Swedbank.  Kjell meddelade att kontot avslutades 2016-09-29 

enligt styrelsebeslut 2016-06-17. 

 

3.3  Ekebyhovsdagarna  

 

3.3.1 Resultat från Ekebyhov. 

Intäkter netto 2.400 kr – 245,50 = 2.154,50 kr. Tillkommer 800 kr då faktura avseende böcker 

är sänd. 

   

3.3.2 Ekebyhovsförsäljning 

Knäckebrödet blev slutsålt. 

Kassar – 11 st. sålda och 20 st. återstår 

T-shirts. 13 st. sålda och 53 st. återstår 

Även Lars Erik Janssons och Arne Lindblads böcker fanns till försäljning. Ett flertal böcker 

såldes. 

 

3.4.3 Synpunkter från Ekebyhovsdagarna 

Bra att få kontakt med andra hembygdsföreningar. Fint stöd gällande RollUp och folder. 

Lennart Rydbergs föreläsning var intressant.  

Mindre bra; trångt för respektive förening. 

  

3.4.4  Inköp av högtalare och mikrofon. Maya har köpt in högtalare och mikrofon. Faktura 

har inkommit till Kjell.       
 



      

 

 

3.4.5 Angående tackkort med logotype hjort. Siri har kontaktat PartnerPrint och avvaktar att 

korrektur samt offert inkommer.  
    

§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post 

 

4.1  Renovering av stenmuren längs Adelsö Ringväg.  
Renoveringen av ringmuren kommer inte att sättas igång under 2016. Pengar till renoveringen 

är avsatta och kvarstår, men är för närvarande tillbakaskickade. Gordon undersöker alternativ 

entreprenad och återkommer till Lars när han vet mera. 

 

4.2  Angående ommålning av mangårdsbyggnaden vid Uppgården som nu tidigast kan 

komma igång under våren 2017. Endast offert från WMR har inkommit. Offert har inte in-

kommit från Sättra Snickeri – Lars kontaktar dem åter.  

Raymond kontaktar Jeanette Tor, Adelsö som har en målarfirma och åtar sig uppdrag. Ray-

mond begär in offert. 

    

4.3  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.  

Inget nytt från Ekerö kommun angående medel och Lars har sänt påminnelse 2016-09-29.  

Leif Kåsthag Ekerö Kommuns planeringschef har bett att få återkomma.   

 

4.4 Höstprogrammet  

 

4.4.1  Höstprogrammet är distribuerat.   

    

4.4.2  Mail med höstprogrammet har gått ut till samtliga medlemmar med känd mailadress  

  

4.4.3  Brev med höstprogrammet har gått ut till medlemmar utanför Adelsö med okänd mai-

ladress. 

 

4.4.4 Angående uppdatering av medlemslistan. Lars och Kjell fortsätter arbetet med uppdate-

ring av medlemslistan. 

 

4.4.5 Tommy Eklund (föredrag Historiska kartor) behöver tillgång till internet. Lars undersö-

ker om det finns WiFi i Hembygdsgården.    

 

4.4.6  Thomas Jacobsén visar film om Ekerö och Munsö hembygd. Thomas funderar om lju-

det fungerar. Ljudet fungerar via dator.  

 

4.4.7  Angående åldersbestämning av museet och bagarstugan. Lars har tagit reda på att kost-

naden skulle bli 17.000 kr och pga. den höga kostnaden blir det ingen åldersbestämning av 

byggnaderna.  

    

4.4.8  Vid Jultallriken 24 november kommer Malin Rikardsdotter med ackompanjatör att 

uppträda. Kostnad 2.000 kr.     



      

 

 

 4.5  Distribution av årsmötets handlingar 2017. 
 

4.5.1   Vid styrelsemötet beslutas att upptryckta årsmöteshandlingar 2017 finns att tillgå vid 

årsmötet och skickas inte ut i förväg via post. 

 

-    Årsmöteshandlingar 2017 sänds via mail till personer med kända mailadresser 

 

-    Vår- och höstprogram utdelas via brevlådor på Adelsö samt via brev till medlemmar med 

okänd eller obefintlig mailadress som inte bor på Adelsö. 

 

4.6  Hur ökar vi antalet kända mailadresser?     

 

4.6.1 Medlemmar där det saknas känd mailadress. Stintan och Siri åtar sig att ringa dessa 

personer för att ta reda på om mailadress finns eller inte. Påbörjar uppdraget när medlemsför-

teckningen är uppdaterad. 

 

4.6.2   Lars kom med förslag till kurs för de personer som vill lära sig att använda mail och 

surf. Styrelsen ansåg inte att någon kurs skulle ordnas. 

   

4.7  Möte med Lene Wallin 

 

4.7.1 Lars och Agneta har haft möte med Lene som meddelade stängning sker fr.o.m. 1 okto-

ber. Framkom att; 

- Taket över entrén läcker 

- Stolar behöver lagas 

- Innanfönster behöver sättas in 

- Trädgårdsmöbler behöver förvaras under vintern 

 

Vid styrelsemötet bestäms att träffas lördag 8 oktober kl. 10.00 i Uppgården för att sätta in in-

nanfönstren. Trädgårdsmöblerna flyttas samma dag till vinterförvaring.     

 

4.8  Handikapp platser utanför Hembygdsgården. Några personer som har behov av handi-

kapp platser har klagat, då personer som inte har handikapptillstånd ofta ställer sina bilar på 

dessa platser.  

 

4.9  Lån av projektor. Åsa Backman lånar projektorn den 16 oktober då samfälligheten 

Adelsö-Sättra har möte.  

 

4.10 Uppdatering av Adelsö Hembygdslags hemsida behöver göras. Framkommit att vissa 

dateringar inte stämmer och behöver åtgärdas. Lars kontaktar Göran Lindblad angående detta.     

  
4.11 Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder föreningsutbildningar. 2 platser gratis. Anmälan 

till Lars.   

 

 

 



      

 

 

§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena        

 

5a. Uppgården                 
Per och Raymond har påbörjat målandet av gaveln till museet med rödfärg. 

 

Grindstolparna behöver bytas ut. Olle Weslien är vidtalad och kommer att ordna metallstol-

par.     

 

5b. Museikommittén    
Inget nytt.  

 

5c. Dokumentationskommittén 
Löpande arkivering pågår. 

 

Informationsskyltar till de olika husen vid Uppgården behöver göras iordning och sättas upp. 

Stefan återkommer med förslag hur skyltningen kan se ut.  

  

Lars har fått bilder från Ekebyhovsdagarna 17-18 september som kommer att dokumenteras 

och finnas i Adelsö Hembygdslags arkiv.   

 

5d. Programkommittén 
Höstens program är klart 

 

Siri förslår att en kommande programpunkt kan handla om ”milan” som tidigare haft stor be-

tydelse i Sverige. Stefan kommer eventuellt att iordningställa en mila under 2017. 

 

5e. Bagarstugan           
Agneta meddelade att alla platser är bokade inför bakningsdagarna 8-9 oktober. 

 

Vid styrelsemötet beslutas att Agneta köper 2 insatser på stålgaller (IKEA) att lägga tunnbrö-

den på. Kostnad ca. 2.000 kr. 

 

5f. Örtagården och trädgården 
Inget nytt.   

 

5g. Hembygdsdagen 

Uppföljning av hembygdsdagen 

När tackkortet är upptryckt kommer Lars att sända tackkort till de personer som deltog vid 

Hembygdsdagen. Tackkorten sänds till personer som deltog i bakningen i bagarstugan, hund-

uppvisningen, ponnyridningen, marknadsdeltagarna, konstnärerna och musikanterna. 

 

8 oanvända skärmar för kommande utställningar finns. 

  

Kvarlämnade skärmar i Hembygdsgården tillhör inte Adelsö Hembygdslag. Anders undersö-

ker saken vidare.  

 

 



      

 

 

5h. Brickgruppen 

Inget nytt. 

 

§ 6. Övriga frågor 

  

6.1  Renovering av stenmuren längs Adelsö Ringväg. Stefan föreslår att bilder tas för att do-

kumentera hur stenmuren ser ut idag och att bilder fortlöpande tas under renoveringsarbetet. 

Lars berättade att han redan tagit bilder på stenmuren som den ser ut i dagsläget. Styrelsen är 

enig om att Stefans förslag är bra, dvs att bilder tas kontinuerligt under renoveringsarbetet. 
 

6.2  Kjell kommer att ta reda på vilket belopp som årsvis utbetalas från Studieförbundet Vux-

enskolan till Adelsö Hembygdslag. 

 

6.3  Angående att vara hedersmedlem i Adelsö Hembygdslag. Kjell har funderingar på hur 

hedersmedlem ska dokumenteras, stadgar osv. Bra kontakta Sveriges Hembygdsförbund och 

ta reda på vad som gäller.        
 

§ 7. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 20 oktober kl. 19.00 i Uppgården.  

  

§ 8. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Siri Lundmark 

 

 

 

  
  
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


