Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
torsdagen den 20 maj 2010 kl. 19 i Uppgården
Närvarande: Anders Sahlén, KV Jacobson, Göran Lindblad, Per Lundstedt, Jan Bystedt,
Gunnar Axe och Lars Skedinger.
Under punkt 5a deltog Seth Björk.
§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning
Styrelsen godkände kallelsen och dagordningen.
§ 2. Föregående protokoll
Protokollet från mötet den 15 april hade redan godkänts per capsulam.
§ 3. Ekonomi
Kassören berättade att 108 medlemmar betalat årsavgift för år 2010. Priset för de två nya borden
till Uppgårdens trädgård blev 6.300 kr.
§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post
Riksantikvarieämbetet och Vägverket arrangerar den 12 september ”Kulturens vägar”. Vid
förra styrelsemötet beslutades att vi inte skulle delta. Ekerö kommun har nu engagerat sig och
skickat ut en förfrågan till föreningarna om deltagande. Kommunens förfrågan lämnas utan
åtgärd.
Torsdagen den 6 maj kl. 19 tittade hembygdslaget in i Cathrine Abrahamsons dockverkstad i
Lindby. Vi tackar Cathrine och hennes sambo Roy för ett mycket trevligt besök.
§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena
5a. Uppgården
Vi beslutade att vi inte längre ska driva frågan om en informationskiosk för Hovgårdsområdet,
Hembygdslaget och kommunen. Anledningen är att vi inte får några klara besked från
Riksantikvarieämbetet om lämplig placering. Lene Wallin har tillfälligt löst problemet genom att
lägga informationsbroschyrer i Uppgårdens entré.
Beslut togs att hembygdslagets båt snarast ska flyttas till sin nya takförsedda plats. Flytten görs
med traktor som lyfter med hjälp av band.

Syrénhäcken bakom örtagården. Som svar på en fråga från Lene beslutades att arbetet med att
beskära buskarna återupptas i höst.
Vi enades om att ”Mjörnerfelts stenar” ska återlämnas.
Inhägnandet av Uppgården. Björn Lindblad har tryckt ner stolparna och det är dags att sätta
fast stängslet. Gunnar åtog sig att kalla till arbetsdag runt den 1 juni.
På förslag av Seth beslutades att en skylt som visar vägen till toaletterna i vagnslidret ska sättas
upp vid bussparkeringen. Gunnar åtog sig att tillverka skylten.
5b. Övriga ansvarsområden
Kryddträdgården. Siri meddelade via Jan att hon beställt nya växter och att hon tänker börja
plantera nästa vecka. Skyltarna har kommit och sätts upp om några veckor.
Övriga ansvarsområden. Inget särskilt fanns att rapportera.
6. Hembygdsdagen
Temat Alsnöhus och Alsnö möte. KV hade kommit fram till att det blir tretton skyltar, varav
två ska handla om Alsnö stadga och två om utgrävningarna av Alsnöhus. På inrådan av Cathrine
Abrahamson ställs skärmarna inte ut i det stora rummet utan i sidoutrymmet. Det stora rummet
lämnar då plats för föredrag av Björn Ambrosiani. Bildspelet kompletteras med ett texthäfte, där
man får veta mer om bilderna. Cathrine har fått löfte att vi får använda en bild av Birger Jarls
”nya” huvud på medeltidsmuseet. Hon söker också få kontakt med historiska museet om att
fotografera av föremål från utgrävningarna. Linda Wåhlander har hört av sig och är fortfarande
intresserad av att guida på Hovgårdsområdet under hembygdsdagen.
KV har möjlighet att ordna ponnyridning och åkning efter häst, ett förslag som antogs av
styrelsen.
§ 7. Övriga frågor
Det beslutades att hembygdslaget, genom ordförandens försorg, ska uppvakta Arne Lindblad
med en blomma på den nära förestående födelsedagen. Arne är som bekant författare till
hembygdslagets bästsäljare ”Adelsö – min barndoms vackra ö”.
Fågeltorn i ”Kyrkpölen”. Denna fråga har hembygdslaget diskuterat i omgångar sedan år 2007.
Medlemmen Christer Svanberg har nyligen gjort en större insats och tagit flera viktiga kontakter
med intressenter såsom markägare och kommunen, samt informerat hembygdslaget om
resultatet. Med hänsyn till att ett fågeltorn är ett stort åtagande såväl beträffande ekonomi som
skötsel, enades styrelsen om att hembygdslaget inte är rätt förening att driva denna fråga vidare.
Anders åtog sig att meddela Christer detta.

§ 8. Kommande styrelsemöten
Nästa två styrelsemöten bestämdes till torsdagen den 17 juni kl.19 och torsdagen den 15 juli kl.
19, som vanligt i Uppgården. Till mötet den 15 juli kallas även övriga som är engagerade i
aktiviteterna på årets hembygdsdag.
§ 9. Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet
Jan Bystedt

