Mötesprotokoll styrelsemöte i Adelsö Hembygdslag
Mötet hölls torsdagen 2018-07-26 mellan 19:00 och 21.00 på Uppgårdens gräsmatta
Närvarande:
Ordförande Lars Skedinger
Kjell Björk
Siri Lundmark
Christina Qviberg (kaffekokning)
Stefan Qviberg
Maya Bergqvist
Frånvarande:
Kalle-Ville Jakobsson
Tommy Hindstam
Agneta Collberg
Laila Månsson Wester
Anders Ellström

Protokollet består av 7 sidor, punkterna § 1 till § 8
Före styrelsemötet hölls kl. 18 en samling med marknadsdeltagarna inför Hembygdsdagen 12/8
§1

§2
§2.1
§2.1.1

§2.1.2

Öppnande av möte
Kallelse och dagordning godkändes
Beslut: Lars S kotaktar styrelseledamöterna Laila Månson Wester och Tommy Hindstam
Angående hur de ser på sina roller som valda i Hembygdslagets styrelse.
Föregående protokoll mm
Föregående protokoll har granskats och justerats
Café Hovgården
Inomhus
Tavelskyltar i kammaren. Väntar
Ommålning av Uppgårdens mangårdsbyggnad
Utvändig målning besiktades tisdag 10 juli av Lars och Raymond tillsammans med Mats Nilsson.
Arbetet godkändes. Ingen röta i trävirket utom vid västra sidans norra fönster där träbit saknades.
Skadan lagat med två träbitar och järnvinkel skruvad över nedre hörnet och fönstret ommålat.
Södra fönstret på östsidan här sitter en träbit skruvad mellan fönsterrutorna (för att stänga rutorna)
Målning under träbiten ej utförd men bättringsfärg kvarlämnad om man senare vill montera bort
träbiten. Luckan till bokinkastet igen skruvat. Luckan borde kanske lackas. Lene tillfrågad men inget
besked lämnat. Föreslår Siri tar upp med Lene om besked.
Plåttaket över verandan var ej målat då detta inte ingick i målningsuppdraget. Taket flagar. Kan behöva
målas om vid ett senare tillfälle. Föreslår att Raymond köper färg för ommålning och att snickargruppen
målar
vid tillfälle och att detta denna materialkostnad ingår i räkningen till EU. Samtidigt tätas nuvarande
läcka med silikon. Raymond inhandlar vad som behövs. Raymond förvarar kvarvarande färg i sitt garage.
Nyckel till bagarstugan återlämnad. För att underlätta kommande ommålningar så har vi fått
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broschyrer på de färger som använts på respektive objekt. Vi har lämnat klartecken att slutfakturera
arbetet. Lars fotograferat respektive fasad efter slutfört arbete.
Besiktningsprotokoll distribuerat f info.
Beslut: Raymond gör de inköp som krävs för plåttaket över förstukvisten.
§2.1.3

Övriga frågor
Siri angående övriga trädgårdsaktiviter där Café Hovgården varit aktiv.
Service hembygdsdagen -Mat till Ö-laget o Adelsö Blåsare -iordninggjord trädgård
Caféets öppethållande fram till i höst. Troligt stängningsdatum? 30/9 Öppning troligt vårdatum?
Önskemål att diskarna i postrummet flyttas t köket vid stängning så att ytan kan disponeras av AHL
för att underlätta kurs i Uppgården. Alternativt får vi ökade kostnader för hyra av Hembygdsgården.

§3
§3.1
§3.2
§3.3
§3.4

Ekonomi Kjell
Utgående balans 2018-07-26: 33 397:21 kr.
Antal betalda medlemsavgifter 2018-07-26: 110 st.
Inbetalningar: Kyrkan har betalt sin del av gravstensrenoveringen 11/7
Utbetalningar: Slutbetalning till Helgö måleri gjord 20/7
Hur fungerar försäkringarna gällande Uppgården? Ägaren försäkrar! Vagnslidret?
Kjell har tillsammans med Stefan 18/6 mätt upp vagnslidret till 54m2 och rapporterat-uppdaterat
Uppgifterna hos försäkringsbolaget. Då anmäldes även ett önskemål om max 5 basbelopp.

§3.5.2
§4
§4.1

§4.2

§4.3

Rapporter, meddelanden och inkommen post
Renovering av stenmuren efter Adelsö Ringväg
Green Landscaping är den entreprenör som TVT anlitat för renovering av muren
8 gropar grävda för trädplantering i höst. I dagsläget semester.
Ansökan om EU-bidrag; projektstöd via jordbruksverket
Handläggningsstatus för journalnummer 2017-1506
Redovisning nästa steg mot jordbruksverket därefter utbetalning därifrån efter c:a 4-5 månader!
Utbetalning av kommunens utlovade del då vi själva begär det!
Snart aktuellt att slutrapportera mot EU. Avvaktar dock inköpt material för verandataket.
Sammanställning behövs från kassör av relevant bokföring som underlag för redovisning.

Renovering av Erik Anderssons gravsten och uppföljande höstaktivitet
WiLa Stenhuggeri AB, Solna 2017-12-19 offertpris: 21330 kr Text grön lackfärg
Order lagd. AHL betalar 10000 kr och svenska kyrkan resten.
Skicka bild t Mälaröarnas Nyheter? Görs i augusti!
Eeva Axe har tackat ja till gemensam aktivitet i höst. Lämpligt datum att komma överens om
25/7 Kontakt m Eeva Axe. Eeva föreslog att Titti Ekman skulle berätta om kyrkoombyggnaden som
Erik Andersson genomförde och visa de skänker som Erik A. skänkte till kyrkan. Lars berättar om
renoveringen och de personer som är begravda i graven. Förslag en lördag i slutet av september.
Lars lånar ut Erik A memoarer till Titti
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§4.4

Beställning av arbete från Helgöns måleri och snickarservice AB
Slutfört till belåtenhet.
Se ovan

§4.5

Studieförbundet Vuxenskolan
Rapportering gentemot Vuxenskolan övertas av Agneta. Arne Kemvall informerad 2018-04-03
Underlag från Vuxenkolan överlämnat 2018-04-04 till Agneta. Rapporteras halvårsvis.
Lars ger underlag från årsmötesföredrag. Kopia av referaten till Siri för verksamhetsbeskrivningen
Enligt deltagarlistor: Årsmöte:
29 personer varav 15 kvinnor+föreläsare
Handelträdgårdar:
41 personer varav 24 kvinnor+föreläsare
Erik Andersson:
35 personer varav 19 kvinnor +föreläsare
Fågetskådning:
5 personer varav 2 kvinnor
Olle Nordberg
15 personer varav 10 kvinnor
Finnhagskällan
15 personer varav 9 kvinnor
Adelsö Föreningsråd
Föreningsrådets pärm m kallelser o protokoll inte uppdaterad sedan 2014!
Behöver uppdateras! Förslag att Stintan listar saknade protokoll och kallelser och ordnar utskrift
via annan person med utskriftsmöjlighet

§4.6

§4.7
§4.7.1

§4.7.2

§4.7.3
§4.7.4
§4.8.2

Länsförbundet Stockholm hembygdsförbund (Ann Pettersson)
Begäran om protyptest och synpunkter på hembygdsföreningars hemsida!
Utskickad till Anders S o Agneta (bildarkiv?); Siri o Lars(dokumentarkiv?) Siri (hemsida?)
Utgår om inga synpunkter finns
Beställning av tidningen Ledungen till alla i styrelsen kostnad: 80 kr/styrelsemedlem -320 kr
#Föreslår att Kjell skicka en lista med våra namn+adresser och begäran om prenumeration på
tidningen Ledungen till Ann Pettersson, länsförbundet Mail= ann@hembygd.se Klart?
Se ovan
Sommarhälsning distribuerad från förbundet
Arrangemang 8/9, 10/9, 12/9, 16-17/, 18/9 och 2/10. Se vidarebefordrat mail
Helgö-dag på Kaggeholms slott lö. 25/8
Se vidarebefordrat mail.
Datorkurs
Sonja Kvål har erbjudit sig att hålla datorkurser för osäkra datoranvändare i grupper om 7-8 pers.
T ex säkerhetsfrågor, kontakt m myndigheter och bank etc. Hon vill ha reseersättning+litet arvode
Har erfarenheter i annan förening m äldre personer. Egen eller lånad dator behövs!
Beslutades på tidigare möte.
7/6 kontakt. Skickar sitt tidigare program. Ev anpassning m historiska kartor/släktforkningsdata
Förslag: Sonja kommer hit på hembygdsdagen o undersöker intresset o tar upp beställningar
Kurs i Uppgårdens nedervåning då caféet stängt i höst alternativt i hembygdsgården
26/7 Kontakt. I Skellefteå. Skickar mail om sina tidigare upplägg inom kort. Åter Sthlm sö 5/8.
Möte 6/8 alt 7/8 för utformning av insatsen för hembygdslaget på hembygdsdagen
Bortrest 26/9-5/10
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§4.9

Bildvisning av Lars Törvalls hembygdsbilder
Lars S träffade Lars T To 5/4! Resultat Fotoutställning -ett bord: Bilder från 1974 och framåt
Lars T. väljer de bilder som han ser har allmänintresse! Foton i plexiglas

§4.10

SvD-artiklar om Adelsö fram till 1970 skänks på USB-minne t Adelsö Hembygdslag av A Sahlén
Har laddat över USB-minnet på min dator. Siri har USB-minne m arkivet. Kopia t intresserade

§4.11

Besök på Hanmora av Lovö Hembygdsförening sö 27/5
10-tal personer deltog

§4.12
§4.12.1

Utställningar på hembygdsdagen
Hur elektriciteten kom till Adelsö?
DVD-intervjuer m John Larsson, Norrgården (Bror t Per Larsson) och Anita Berggren (montörsdottern)
Besök på Färingsö hembygdsförening 11/6 där Anders och Lars träffade Leif Fredriksson o informerat
sig om Färingsös utställning om elektrifiering.
Lars S har hittat handlingar om elektrifieringen av Tofta/Hanmora och frågat Ellevio om Adelsös tidiga
el-nät och fått vissa svar. Anders har sökt i en mängd arkiv med magert resultat. Ingen info i kommunarkivet. 2 möten m Moses o Jan Bystedt.
Beslut: Utställning på hembygdsdagen ersätts med ett föredrag torsdagen den 22/11.
Anders skissar på upplägg. Lars går ut med en begäran om dokument o info från Adelsöbor under aug.
Befintlig grupp +Agneta arbetar med förfining under hösten. Lars kallar t möten.

§4.12.2

Jordkällarens historik, skötsel och funktion
Snickargruppen skall laga källardörren o skaffa a balkar i taket. Begärt till 26/7. Tommie sammanhållande
Siri sammanhållande för demo av Uppgårdens jordkällare. Maya och Laila hjälper till.
Laila tar fram karta och prickar in befintliga jordkällare på Adelsö.
2 möten med Cathrine och Siri f avstämning. Cathrine ordnat tillstånd f att använda artiklar.
Lars sätter ihop materialet på 6 skärmsidor. 4 klara. 2 återstår. Nytt möte må 30/7!
Cathrine Abrahamsson har erbjudit sig att hjälpa t på hembygdsdagen. Föreslår vid demon
Spinnoff Fladdermöss kan använda jordkällare som vinterbostad.
Föredrag om fladdermöss undersöks. Jens Rydell Författare/fotograf kontaktad. Svar avvaktas.

§4.12.3
§4.12.4

§4.12.5

Kolmilan
Stefan Qs utställning klar
Foto-utställning Lars Törvall
Se ovan
Affisch för hembygdsdagen
5 A3 och 45 A4 affischer beställda f tryckning på kommunen. Maya fixar uppsättning på Adelsö o
Ekerö anslagstavlor.
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§4.12.6
§4.12.7
§4.12.8
§4.12.9
§4.12.10

Ö-laget Anita Tennfors har tackat ja till deltagande enligt förra årets villkor. Tält önskas
Adelsö Blåsare har inbjudits. Johan Wallnäs har tackat ja!
Linda kommer m 2 ponnys f barnridning o Isabell f beridet bågskytte (enligt kalle Ville)

§4.13
§14.3.1

Hilma af Klint aktiviteter
Lars Hallström gästade Hanmora 27/6 tillsammans m Johan af Klint m fl. Lena Ohlin avser att
spela Hilma af Klint på film. Trolig inspelning om ett år då manus kan vara klart.

§4.3.2

Undersöker om Britt Mari von Malmborg vill upprepa sin föreläsning om Hilma.
Utställning i New York väntar. B-M vill avvakta till detta nya material finns

§4.14

Maria S har förklarat sig villig att gå igenom Tofta/Hanmoras journaler ang djurskötsel o grödor
Föredragsämne i höst.

§4.15

Vårdplan för Uppgården från 2012 Uppgjord av byggnadsantikvarie Hedvig Bellberg
Bör genomläsas av samordnare för snickargruppen Lars o Tommy.
Lars o Tommie träffas angående vårdplan för Uppgården

Björn Ambrosianni tackat ja till bokbord m tält och 2 stolar
24/7 Kontakt. Kommer ej om temperaturen är över 25 grader!!
§4.12.11 Försäljning av AHLs tröjor och böcker o kassar. Berit Dreyfert?
§4.12.12 Marknadsföring/anpassning/anmälan datorkurs Sonja Kvål

§4.15.1

§5
§5.1

Arbetsläget inom ansvarområdena
Beslut: Stefan Q kontaktar någon lämplig ang. gammalt äppelträd som ser svagt ut.
Uppgården
Renovering av jordkällaren

§5.2

Lars kontaktar vår kontaktman angående avverkning av dåligt äppelträd f finansiering
Museikommittén -Anders Ellström
Hur skulle vi kunna öka intresset för samlingarna?

§5.3
§5.4
§5.4.1
a
b
c
d
e
f

Dokumentationskommittén -Lars
Inget nytt
Programkommittén -Lars
Föredragsämnen/aktiviteter under hösten 2018
Kolmilan
Bagarstugan
Jultallriken
Tomteverkstaden
Datorkurs?
Hur elektriciteten kom till Adelsö?/ Fladdermöss
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g
h
i

Djur och grödor på Tofta/Hanmora
Hilma af Klint-föreläsning+marknadsföring av Hilma i vår
ljusstöpning

§5.4.3
A
B
C
D
E
F

Potentiella föredragsämnen och aktiviteter

G
H
I
J
§5.5

Tofta Holmar
Skolorna på Adelsö
Fornborgar på Adelsö (Stenby o Lindy?)
Släktforskning med DNA -Lars vilande aktivitet
Hur kom elektriciteten till Adelsö? Kontakt m Leif Fredriksson, Färingsö Hembygdsförening.
Kan få låna deras planscher. Dock inget om Adelsö i deras dokumentation.
Lars S har hittat handlingar som visar installation av första el på Tofta/Hanora i vårt arkiv
Jordbruket på Adelsö .
Hanmora -faktainsamling påbörjas
Jordkällare -historik, skötsel och funktion
Hur bankväsendet växte fram! Världens första bank i Sverige 1668! 350 års jubileum
Bagarstugan -Agneta

§5.6

Örtagården och visning kupan och trädgården -Siri

§5.7

Hembygdsdagen
Marknadsstånd
Anders E
Lotteri
Stintan
Bagarstugan
Agneta
Bokning Musikgrupper/Hembygdsgård Lars
Utställning Kolmilan Stefan
Elektriciteten Lars via Anders S
Jordkällare Lars via Cathrine A, Maya, Laila, Siri
Demo Jordkällare Maya, Laila
Barnaktiviteter Hundar/hästar Kalle Ville
Ljudanläggning Maya
Välkomsttal Lars
Tält Anders E
Bord/stolar Stefan
Caféstöd WMR via Siri
Försäljning egna alster/marknadsståndsavgifter/nya medlemskap Berit f tröjor,kassar,böcker
Städning skräp trädgård
Stefan
Städning Hembygdsgård
Lars/Anders S/Stefan Q
Örtagård/Visningskupa Siri

§6
§6.1

Övriga frågor
Skyltprojektet -Stintan
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§6.2.1

§6.3.1

§6.3.2
§6.3.3
§6.4
§6.5

Underlag från Stintan. Granskning av texter återstår.
Undersökning av kostnad för att göra skyltar o strategi för uppdatering #Stefan
Färdiga skyltar var klara och visas upp, placeringsförslag diskuterades.
Örtagården Siri
Skylt till Finnhagskällan Agneta
Uppsättning av skyltar för hembygdsdagen Vem kan ta ansvar för detta?
Vid färjan
Till hembygdsgården och utställningar och ponnyridning och demo jordkällare o program hemb.dagen
Info via mail t medlemmarna Lars
Info t Radio Viking
Lars
Samling lördag 11/8 kl. 9-11 för uppsättning av tält/ utställningar mm alla deltagare
Samling söndag 12/8 kl. 10

§7

Nästa styrelsemöte
Möte i programkommittén före nästa styrelsemöte f nytt höstprogram
Styrelsemöte onsdag 22/8 kl. 19 Uppgården

§8

Mötets avslutande

Mötessekreterare Kjell Björk

________________________________
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