
      

 

 
 

      Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag 

        torsdagen den 10 oktober 2019 kl. 19.00 i Uppgården  
 
Närvarande: Agneta Collberg, Stintan Qviberg, Eeva Axe, Stefan Qviberg, Lars Skedinger, 

Laila Månsson Wester, Rico Rönnbäck, Siri Lundmark 

 

 

 

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

 

§ 2. Föregående protokoll 
Protokollet från mötet den 5 september 2019 hade redan godkänts per capsulam. 

 

§ 3. Ekonomi 
Utgående balans per den 7 oktober 2019 var 69.412,83 kr. Kontant förvarat hos Kjell och 

Stintan är ca. 3.000 kr.  

 

125 betalande medlemmar. 

 

Räkning betald på 3.700 kr avseende trall utanför toaletter och reparation av källardörren vid 

jordkällaren.  

 

Hittills under 2019 har 3.523 kr betalts för el. i Uppgårdens övervåning. Senaste räkningen 

avsåg våren 2019. Under hela året 2018 var totalsumman 5.051 kr. På övervåningen finns 

bl.a. delar av Hembygdslagets arkiv. Övervåningen nyttjas även av den så kallade ”Skapar-

gruppen”, en privat grupp, som träffas varannan vecka.   

För att veta den exakta elförbrukningen (och elkostnaden) bestäms vid styrelsemötet att Laila 

kontaktar Lage Andersson för att ta reda på om en mobilelmätare kan vara en bra lösning. 

 

§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post 

 

4.1 Café Hovgården och planering framöver  
Siri har varit i kontakt med Lene Wallin som meddelade att ingen ytterligare kontakt med 

Ekerö kommun har skett. Tills vidare gäller det ursprungliga kontraktet för Uppgården.  

 

4.2  Agneta, Stefan och Lars var på möte 27 sep. med Riccard Slettengren utvecklingsledare 

inom Kultur och Fritidsförvaltningen Ekerö kommun samt Idélabbet. Mötet handlade om hur 

samverkan mellan Kultur och Fritidsförvaltningen och föreningarna på Ekerö kan utvecklas 

på ett bra sätt.     

 

 

 

 



      

 

 

4.3 Ljusfest vid den renoverade stenmuren 

Lördagen den 5 oktober firades den vackra stenmuren längs med Adelsö Ringväg. Tillsam-

mans med Adelsöbor och alla föreningar på ön firades stenmurens återskapande. Marschaller 

på varannan meter av den 550 m långa stenmuren lyste upp höstmörkret.  

Agneta Collberg talade och gjorde en historisk återblick av stenmuren. Helena Butén Langlet, 

ordförande i Kultur och Fritidsnämnden, talade om vikten av kulturella projekt i kommunen 

och avslutningsvis talade Anders Gustafsson, ordförande i Föreningsrådet. Adelsö Blåsare un-

der ledning av Johan Wallnäs spelade och en kör, som hade körläger på Adelsö, sjöng vackra 

sånger. Förtäring fanns att tillgå. En mycket minnesvärd stund. 

 

§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena        

 

5a. Uppgården                 
 

5.1 Angående skyltprojektet. Laila och Siri är klara med genomgången av tavlorna i Upp-

gården som uppgår till 23 stycken. Det kommer att bli 24 stycken då även en tavla med Lin-

nea Kulle kommer att finnas med och där hennes insats för Adelsö kommer att förtydligas. 

Siri har plastat in förteckningen i 5 ex. som kommer att finnas tillgänglig i Uppgården.  

  

 5.2  Lars har gjort en kostnadsförteckning för utgifter för material i samband med renovering 

av postrummet i Uppgårdens mangårdsbyggnad år 2018 som sänts till Tommie Eriksson 

Miljö och Stadsbyggnadschef Ekerö kommun. Adelsö Hembygdslag yrkar att Ekerö kommun 

snarast ersätter kostnaden för inköpt material om 12. 237 kr. 

Svar har inkommit från Tommie Eriksson 9 okt. 2019, där han sammanfattningsvis meddelar 

”För tydlighets skull finns inga ekonomiska medel reserverade i kommunens budget för de 

åtgärder som begärs kostnadstäckning för”.  

Tommie Eriksson har bett kommunens fastighetschef att ta initiativ till en träff med Adelsö 

Hembygdslag.  

Vid mötet bestäms att Kjell går igenom bokföringen och listar de kostnader som Adelsö Hem-

bygdslag haft för underhåll av Uppgården och notera om Ekerö kommun beviljat eller inte be-

viljat kostnadstäckning. Detta för att klargöra vilken praxis som tillämpats över tid.  

 

5.3 Snickargruppen har gjort en ny, mycket fin, källardörr till jordkällaren. Även taket över 

båten är rengjort. Rico kontaktar Snickargruppen och tackar så mycket!   

 

5b. Museikommittén    
Stefan har hittat en depositionshandling från Ingrid Ålander som tidigare skänkts till Adelsö 

Hembygdslag. Det råder oklarheter över depositionshandlingen och Stintan får i uppdrag att 

kontakta Ingrid Ålander för att ta reda på mer om innehållet.  

 

Gåvor. Kjell Järnström har skänkt 3 biblar från 1800-talet till Adelsö Hembygdslag. Kjell har 

även skänkt olika allmogesaker såsom bl.a. verktyg, slagfälla, vattenpass i trä, lie och 

bakspade.  

 

 

 

 



      

 

 

5c. Dokumentationskommittén 
Jan Bystedt har tillfrågats om han kan gå igenom gamla sockenprotokoll och tydliggöra vad 

som står i dessa. Sockenprotokollen är svårlästa och det skulle behövas göras en tolkning för 

att få mer kunskap om innehållet. 

  

5d. Programkommittén 
Den 19 september berättade Laila om blomsterbinderiets historia i Hembygdsgården. Avslut-

ningsvis band hon 4 blomsterbuketter som sedan auktionerades ut. Buketterna inbringade 

1.500 kr som skänktes till Barncancerfonden.    

  

5e. Bagarstugan           
Till bakningsdagarna 5- 6 oktober kom sammanlagt 23 personer varav 4 barn. Bakningsda-

garna var som vanligt mycket uppskattade.     

 

5f. Örtagården och trädgården 
 Vilar i avvaktan på våren. 

 

5g. Hembygdsdagen 
POTATIS blir temat för hembygdsdagen 2020.   

 

§ 6. Övriga frågor 
Stefan överlämnade till Rico en studie angående gravar och bebyggelse under yngre järnålder 

på Adelsö skriven av John Hedlund.  
 

§ 7. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 14 november 2019 kl. 19.00 i Uppgården.  

  

§ 8. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet              Justeras 

 

 

Siri Lundmark         Agneta Collberg  

Mötessekreterare                                 ordförande 

 

 

 

  
  
 

  
  

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


