
      

 

 
 

   Protokoll konstituerande styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag 

       måndagen den 6 mars 2017 kl. 19.00 i Uppgården         
 
Närvarande: Lars Skedinger, Agneta Collberg, Stintan Qviberg, Kjell Björk, Anders Ell-

ström, Maya Bergqvist, Jan Bungegård, Laila Månsson Wester, Siri Lundmark 

 

 

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

  

§ 2. Föregående protokoll 
Protokollet från mötet den 19 januari 2017 hade redan godkänts per capsulam.  

 

§ 3.  Konstituering av styrelsen 

 

Ordförande valdes vid årsmötet 26 februari 2017. Lars Skedinger kvarstår som ordförande un-

der 2017 
Vice ordförande - Agneta Collberg  
Kassör – Kjell Björk 

Sekreterare – Siri Lundmark 

Reparation och underhåll av byggnader – Jan Bungegård, utanför styrelsen Per Lundstedt 

(sammanhållande), Mats Lundgren, Gunnar Axe, Raymond Larsson 

Museikommittén – Anders Ellström, Stefan Qviberg 

Programkommittén – Lars Skedinger (sammanhållande), Agneta Collberg, Stintan Qviberg, 

Stefan Qviberg, Berit Dreyfert 

Dokumentationskommittén  

- Dokumentationsgrupp – KV Jacobson, Lars Skedinger, Stefan Qviberg 
- Mediagrupp/ digitala medier – Agneta Collberg 

Infogrupp byggnader – Stintan Qviberg (sammanhållande), Lars Skedinger, Agneta Collberg, 

Anders Ellström 

Brickprojekt – Agneta Collberg (sammanhållande), Maya Bergqvist, Stintan Qviberg, Siri 

Lundmark, Laila Månsson Wester 

Bagarstugan – Agneta Collberg 

Örtagården och bivisningskupa – Siri Lundmark (sammanhållande), Maya Bergqvist, Laila 

Månsson Wester 

Hembygdsdagen, kontakten med konstnärer och deltagare - Anders Ellström 

Hembygdsdagen - Utställning Lars Skedinger, Stefan Qviberg, Berit Dreyfert, Siri Lundmark   

Hemsidesansvarig – utanför styrelsen Kalle Runristare. Siri Lundmark kommer efter upplär-

ning att sköta hemsidan   
Bildarkivet – utanför styrelsen Anders Sahlén  

 

 

 

 



      

 

 

§.4   Ekonomi 

 

4.1 Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av kassör och ordförande i förening.  

Sedvanliga kassaärenden tecknas av ordförande eller kassören var och en för sig. 

Styrelsen gav firmatecknarna i förening uppdraget att ge ordförande fullmakt att ansöka om 

projektstöd för restaurering av Uppgårdens mangårdsbyggnad via jordbrukets e-tjänst.  

 

4.2  Kjell meddelade att utgående balans per den 2017-03-06 var 88.128,49 kr. 46 personer 

har betalat medlemsavgift fram till detta datum. 

 

4.3   Kalle Runristare hjälper för närvarande till med Adelsö Hembygdslags hemsida. Kostna-

den är 375 kr/timme. Styrelsen beslutade att godkänna kostnad upp till 5.000 kr för Kalles ar-

betsinsats. Kalle kommer att lära upp Siri så att hon framöver kan sköta hemsidan.    

 

4.4 Ommålning av Uppgårdens mangårdsbyggnad. Lars har deltagit i möte på Länsstyrelsen 

angående bidrag från EU:s landsbygdsprogram.  Det finns möjlighet att söka medel för hem-

bygdsgårdar. Ansökan ska vara inlämnad senast 2017-03-31 och Lars ordnar detta. 

 

4.4.1 För att få medel från EU:s landsbygdsprogram behöver offentlig myndighet ersätta med 

25% av kostnaden, i vårt fall är det Ekerö kommun. Lars har varit i kontakt med Elisabet 

Lunde Ekerö kommun som lovat undersöka och återkomma. Leif Kåsthag har inte hört av sig 

ännu. 

  

4.4.2 Helgö Måleri och Byggservice. Mats Nilsson har inspekterat Uppgården och inkommer 

med offert.  

 

4.4.3  Bjarne Jacobsén Måleri kommer och inspekterar Uppgården och har utlovat offert. 

 

4.4.4  AB Thours Måleri, Jeanette Tour, har återtagit offerten då ommålningen av Uppgården 

är för omfattande för henne. 
 

§ 5. Rapporter, meddelanden och inkommen post 

 

5.1 Renovering av stenmuren längs Adelsö Ringväg. 

Gordon Rönnberg fortsätter undersöka entreprenad och 3 entreprenörer kan nu åta sig arbetet. 

Trafikverket i Borlänge har medel och har informerats. Någon upphandling har ännu inte 

skett. Gordon återkommer när han vet mera.  

 

5.2 Inbjudan till hembygdsföreningarna på Ekerö. 

Söndag 23 april utflykt till Lovö med arkeolog Bo Petré i samarbete med Fornminnessäll-

skapet på Mälaröarna. Besöker Lunda gravfält och Fornborgen. Samling vid Lovö kyrka kl. 

12.00. Tag med kaffekorg.   

 

 

 



      

 

 

5.3 Stockholms Läns Hembygdsförbund har årsmöte i Solna gymnasium 25 mars. Sista an-

mälningsdag 8 mars. Någon som är intresserad?  

 

5.4 Adelsö Hembygdslags årsmöte ägde rum 26 februari. 23 deltagare. Årsmötesprotokollet 

finns inlagt på hembygdslagets hemsida. 

 

5.5 Lars haft möte med Lene Wallin för avstämning av planer. Lene skulle vilja att det byggs 

en terrass på södersidan om Uppgårdens mangårdsbyggnad. Lene kommer att göra en skiss 

och motivera sitt yrkande. Lene återkommer i ärendet.  

 

§ 6. Arbetsläget inom ansvarsområdena        

 

6a. Uppgården                 
Lars har träffat Mats Nilsson, Helgö Måleri och Byggservice, som inspekterat Uppgårdens 

mangårdsbyggnad.  

 

Per återkommer med en ”att göra lista”. Se verksamhetsplan. 

 

6b. Museikommittén    
Inget nytt.  

 

6c. Dokumentationskommittén 
Löpande arkivering pågår. I övrigt inget nytt. 

 

6d. Programkommittén 

Vårprogrammet är klart. 

Nästa programpunkt är onsdag 8 mars kl. 19.00 i Hembygdsgården. Då kommer Jan Malms-

tedt och talar om ”Från bondgrop till storindustri”. 

Förslag på kommande program: 

- Inspelade intervjuer finns med John och Maj Larsson. Agneta ansvarig. 

- Lennart Rydberg talar om ”Olika skiften på Adelsö”.  

 

6e. Bagarstugan           
Inget nytt. 

 

6f. Örtagården och trädgården 
Siri berättade att hon deltagit i Stockholms koloniträdgårdars årliga ”Fröruset”. Intressanta fö-

reläsningar och delande av medtagna fröer.    

 

6g. Hembygdsdagen 

Under detta år 2017 kommer Hembygdsdagen att äga rum den 13 augusti 11-15. 

Utställningsförslag: 

Hanna Ryd - 100 år sedan utgrävningen av Skopintull. 

Hur fungerar en kolmila? 

Eventuellt komplettera med befintlig utställning om hembygdsrörelsen under 100 år.  

Det finns ett antal pappersskärmar som kan användas till utställningar.   



      

 

 

6h. Brickgruppen 

Agneta fortsätter arbetet och nästa steg är själva utformandet av kartan över Adelsö med orts-

namn.    

 

§.7   Övriga frågor 
Inget nytt. 

 

§.8  Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 6 april 2017 kl. 19.00 i Uppgården. 

 

§.9  Mötets avslutande 

Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.  

 

 

 

Vid protokollet 

  
   

 

Siri Lundmark 

 

 

 

  
  
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


