
      

 

 
 

      Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag 

        torsdagen den 19 januari 2017 kl. 19.00 i Uppgården  
 
Närvarande: Lars Skedinger, K V Jakobson, Raymond Larsson, Kjell Björk, Per Lundstedt, 

Berit Dreyfert, Stintan Qviberg, Agneta Collberg, Maya Bergqvist, Stefan Qviberg, Siri Lund-

mark 

 

 

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

 

§ 2. Föregående protokoll 
Protokollet från mötet den 21 november 2016 hade redan godkänts per capsulam. 

 

§ 3. Ekonomi 
 

3.1 Kjell meddelade att utgående balans per den 19 januari 2017 var ca. 90.000 kr. 

 

115 betalande medlemmar och hedersmedlemmar.  

 

3.2 Kjell redovisade hur de ekonomiska rutinerna för Adelsö Hembygdslag kommer att se ut 

fr.o.m. januari 2017. Styrelsen beslutade godkänna de nya ekonomiska rutinerna.  

 

3.3 Från Ekerö kommun kultur har Adelsö Hembygdslag erhållit 6.000 kr i verksamhetsbi-

drag.  

 

3.4 Angående åldersbestämning av magasinet. Fakturan 2.250 kr inkl. moms är betald.  

 

3.5 Finansiering av ommålning av Uppgårdens mangårdsbyggnad via kommunen.  

På begäran har Lars sänt en lista med förslag på lämpliga mötestidpunkter till planeringschef 

Leif Kåsthag Ekerö kommun. Kommunen prioriterar inte denna fråga och har ännu inte kallat 

till något möte.  

 

3.5.1 Länsstyrelsens landsbygdsprogram har medel att söka för hembygdsgårdar. Lars är an-

mäld till informationsmöte 23 januari för att få mer information. Återkommer.   
 

3.5.2 Målning av Uppgården behöver göras under 2017 och styrelsen fortsätter att undersöka 

olika möjligheter.  

 

3.6 För närvarande saknas stöd för Adelsö Hembygdslags hemsida. Kalle Runristare kan 

hjälpa till med detta mot en kostnad av 375 kr/timme. Styrelsen beslutade godkänna förslaget. 

 

 



      

 

 

§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post 

 

4.1 Rapportering av strömavbrott från Ellevio för planerade eller oplanerade strömavbrott för 

Uppgården. Det går att få den servicen via SMS och Lars kontaktar Lene angående detta.      

 

4.2 Tackkort efter Göran Lindblads begravning är mottaget från Birgitta Lindblad. Distribue-

rat via mail till styrelsemedlemmarna.  

 

4.3 Renovering av stenmuren längs Adelsö Ringväg.  
Gordon Rönnberg fortsätter undersöka alternativ entreprenad. Gordon har kontaktat 3 entre-

prenörer och kommer att meddela Trafikverket dessa för offerering. Gordon återkommer till 

Lars när han vet mera. 

 

4.4 Uppföljning av hembygdsdagen. Lars har försökt, men ännu inte, fått kontakt med kyrko-

herde Monika Regnfors Sjörén. Lars återkommer när han vet mera.      
 

4.5 Angående ommålning av mangårdsbyggnaden vid Uppgården. 

 

4.5.1 Offert inkommit från WMR enligt tidigare.  

 

4.5.2 Offert från AB Thours måleri är förlängd fram till sommaren.  

 

4.5.3 Sättra Snickeri har tackat nej angående offert.  

    

4.6 Höstprogrammet 2016. Lars har avrapporterat höstprogrammets kulturrapport till Studie-

förbundet Vuxenskolan.  

  

4.7 Länkning från Stockholms Läns Hembygdsförbunds hemsida till Adelsö Hembygdslags 

hemsida saknas. Lars har kontaktat SLH angående detta men ännu inte fått svar.  
 

4.8 Stockholms Läns Hembygdsförbund.   
  

4.8.1 Lämna gärna synpunkter på lång- och kort vision för hembygdsrörelsen enligt tidigare 

utskickat mail.    
 

4.8.2 Erbjudande om föredrag ”Trädgårdarna på Astrid Lindgrens Näs” 10 februari kl. 15.00. 

Siri kommer att gå. 

 

4.8.3 Nominering av 2016 års Hembygdsbok.  

 

4.9 Ekerö Pastorat. Lars har bokat Hembygdsgården för årsmötet den 26 februari kl. 18.00. 

Även bokat 3 onsdagar för föredrag: 8 mars, 29 mars och 19 april i Hembygdsgården. 

 

 

 



      

 

 

4.10 Björn Lindblad har accepterat att leda fågelskådningen den 6 maj kl. 9-11. 

 

4.11 Adelsö Föreningsråd. 

 

4.11.1 Årsmöte hölls den 17 januari och Lars var där. Ny ordförande är Urban Hasselgren. 

Frågor att ta ställning till; 

Vid Valborg. Vem kan hålla vårtalet?  

Hjärtstartare behövs i Sättra. Förslag på placering? 

Bänkar till vandringsleden. Var ska de placeras – förslag? 

 

4.11.2 Adelsö Hembygdslag deltagande i Adelsö Föreningsråd. Vem som ska delta i för-

eningsrådet från AHL bestäms vid konstituerande mötet måndagen den 6 mars kl. 19.00. 

 

4.12 Tackkort har sänts till Mats Lundgren och Gunnar Axe som tack för deras arbete i 

snickargruppen. Per kommer att träffa Mats och Gunnar och upprätta en ”att göra lista”.  

 

4.13 Erbjudande av gamla smedsverktyg från Olle Weslien till Adelsö Hembygdslag. Anders 

har varit i kontakt med Olle och verktygen kan ses när Olle ordnat upp i verkstaden. Anders 

håller kontakt med Olle.  
 

§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena        

 

5a. Uppgården                 
Per meddelade att lampa på övervåningen är åtgärdad.  

Trädgårdsmöblerna behöver gås igenom och inoljas.  

Linan till flaggstången har gått sönder och behöver lagas.  

 

Per återkommer med en ”att göra lista”. 

 

5b. Museikommittén    
Inget nytt.  

 

5c. Dokumentationskommittén 
Löpande arkivering pågår. I övrigt inget nytt. 

 

5d. Programkommittén 

Följande programpunkter är klara; 

- Bakningsdagar 29-30 april kl. 10-16 

- Den traditionella vandringsdagen 25 maj kl. 10-14 

- Smyckning av Trefaldighetskällan 8 juni kl. 19  

 

Möte med programkommittén den 24 januari kl. 16 då Lars, Agneta, Berit och Stefan träffas.  

3 föredrag ska planeras som kommer att hållas den 8 mars, 29 mars och 19 april. 

  

 

 



      

 

 

5e. Bagarstugan           
Brödtork har köpts in av Agneta.  

 

5f. Örtagården och trädgården 
Inget nytt.   

 

5g. Hembygdsdagen 

Under detta år 2017 kommer Hembygdsdagen att äga rum den 13 augusti. 

Förslag på tema: Hur smeder arbetar.  

 

5h. Brickgruppen 

Agneta och Maja har gjort en biltur på Adelsö tillsammans med Ingrid Collberg och Göta 

Karlsson som berättade om gamla platser och ortsnamn på Adelsö. För att komma ihåg allt 

som berättades spelades det hela in.  

 

§ 6. Övriga frågor 

  

6.1 Valberedningen (bestående av Anders Sahlén, Jan Gertz och Jan Bystedt) var inbjuden 

till styrelsen med anledning av det förestående årsmötet 26 februari 2017. Per Lundstedt och 

Raymond Larsson anmälde önskemål om avgång från styrelsen.  

 

6.2 Agneta har pratat med Roy Hjertén som flyger paramotor.  Roy har fotograferat Adelsö 

från ”ovan” under sina flygturer och Adelsö Hembygdslag kommer att få bilder av honom.  

 

6.3 Mälby skola. Agneta visade en bok som Eva Dahlström skrivit om Mälby skola (där Eva 

bor). Boken tar bl.a. upp historiken kring skolan och vilka lärare som arbetat där. Även många 

fina gamla bilder finns med. Mycket intressant läsning! 

 

6.4 Angående Hjärt och Lungräddning. Stintan berättade att det finns möjlighet att kostnads-

fritt gå en kurs i Hjärt- och Lungräddning.  

Anmälan till Nisse Wernersson på tel: 08-560 510 36 alternativt 070-535 81 45.    
 

6.5 Adelsö Hembygdslag betalar varje år en viss del av medlemsavgiften till Stockholms 

Läns Hembygdsförbund. Stefan undrade hur stor kostnaden är och Kjell kommer att under-

söka detta och återkommer.  

 

6.6 Adelsö Hembygdslag tackar K V Jakobson som bjöd på tårta med anledning av sin 90-

årsdag. Styrelsen uppvaktade 90-årsjubilaren med en blomsterbukett. Hembygdslaget gratule-

rar!  

  

§ 7. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte (konstituerande möte) äger rum måndagen den 6 mars 2017 kl. 19.00 i 

Uppgården.  

Årsmötet kommer att hållas söndagen den 26 februari 2017 kl. 18 i Hembygdsgården. 

  

 



      

 

 

§ 8. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Siri Lundmark 

 

 

 

  
  
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


