Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
torsdagen den 19 augusti 2010 kl. 18 i Uppgården
Närvarande ur styrelsen: Anders Sahlén, Göran Lindblad, KV Jacobson, Per Lundstedt, Jan
Bystedt, Siri Lundmark, Gunnar Axe, Mats Lundgren, Stintan Qviberg och Lars Skedinger.
Dessutom var Seth Björk och Lene Wallin kallade.
§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning
Styrelsen godkände kallelsen och dagordningen.
§ 2. Föregående protokoll
Protokollet från mötet den 17 juni hade redan godkänts per capsulam.
§ 3. Ekonomi
Överskottet från årets hembygdsdag blir preliminärt ca 7.000 kr. Lotteriet stod som vanligt för
den största delen av intäkterna. Bagarstugan gav också ett bra tillskott.
§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post
Kassören hade från Adelsö-Munsö församling fått frågan om hur hembygdslaget vill betala
för att få tillgång till Hembygdsgården: per gång eller halvårsvis. Vi beslutade att
hembygdslaget ska betala halvårsvis, eftersom det blir ekonomiskt mest fördelaktigt.
§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena
5.a Uppgården
Bagarstugans ugn har renoverats av Peter Qviberg. Arbetet var avslutat före
hembygdsdagen. Agneta Collberg, som ansvarar för bagarstugan, har sagt att hon är mycket
nöjd med resultatet.
Hembygdslagets båt. Arbetet med uppställningen av båten är avslutat. Mats, Per och Gunnar
tackas härmed för sitt väl genomförda arbete.
Inhägnandet av Uppgården. Stolparna är snart klara och nästa moment är nätet. Gunnar
påpekade att det brådskar, eftersom vildsvinen nu börjat söka sig in i trädgårdarna igen.
Anders åtog sig att kalla till fortsatt arbete så snart som möjligt.
Fönsterrenovering. Anders åtog sig att renovera ett par fönster i Uppgårdens övervåning.
Sophämtning. Behovet av ett abonnemang diskuterades. Vi beslutade att återkomma till
denna fråga.
Trädgården. Lene åtog sig att se till att dåliga träd och buskar avlägsnas samt att utföra
beskärning av fruktträden.

Handdukshållare i toaletterna i vagnslidret saknas f.n. Lene åtog sig att köpa hållare för
pappershanddukar. Mats hjälper till med monteringen.
5b. Övriga ansvarsområden
Programkommittén
Förnyelse av programverksamheten. Enligt beslut på förra styrelsemötet ska vi försöka
förnya vår programverksamhet. Inför kvällens möte hade styrelsen fått den lista med
programförslag som lämnades in av medlemmarna vid 2008 års ”jultallrik”. Lars delade
dessutom ut en lista han sammanställt med gotländsk förebild, där de olika punkterna
tillsammans kan ge en god bild av en sockens historia. Listan omfattar bl.a. namn, natur,
kyrka, skola, människor och gårdar.
Ett av förslagen från 2008 (se ovan) var ett besök på Björkö (dvs. ej Birka utan snarare Björkö
by). Vi beslutade att detta skulle passa för vårprogrammet 2011 och även omfatta en kväll i
hembygdsgården som introduktion innan utflykten företas.
På Lars lista fanns ämnet ”Präster på Adelsö”. Vi beslutade att kontakta vår tidigare
ordförande Tommy Myrsell, som har forskat en hel del i ämnet, för att höra om han kan ställa
upp någon kväll och berätta.
Lars åtog sig att tillsammans med KV gå igenom dennes pärmar med dokumentation från
hembygdslagets programverksamhet.
På förslag av ordföranden invaldes Lars i programkommittén.
Det beslutades att programverksamhetens förnyelse ska vara en stående punkt på föreningens
dagordning.
Dokumentationskommittén kommer, på Lars Kolms inbjudan, att få gå igenom Hallsta gårds
arkiv, för att se vad som finns av allmänt intresse och som skulle kunna presenteras en kväll i
Hembygdsgården.
§ 6. Hembygdsdagen
Årets hembygdsdag besöktes av mer än 400 personer, vilket är klart över genomsnittet.
Programmet hade fler inslag än normalt och omfattade marknad, konstutställning, musik av
Ö-laget, bakning, smörkärning, ponnyridning och åktur efter häst, barnlekar samt ett historiskt
tema: ”Alsnö hus och Alsnö möte”. Temat presenterades bl.a. i form av en stor
skärmutställning i Hembygdsgården. Linda Wåhlanders guidningar vid slottsruinen lockade
ett hundratal personer och drygt femtio personer lyssnade på ett föredrag av Björn
Ambrosianis om ledungen. Lene Wallin serverade lunch, kaffe etc. i Uppgården.
Styrelsen är tacksam för att så många ville delta och det beslutades att vi, i samband med
utskicket till hushållen om höstens kursprogram, ska rikta ett skriftligt tack till alla dem som
bidrog till hembygdsdagen.
Lene föreslog att de välgjorda utställningsskärmarna om Alsnö hus och Alsnö möte borde
vara tillgängliga även i fortsättningen och därför sättas upp i Uppgården. Alla instämde i att
fler bör få chansen att se utställningen och vi beslutade att vi ska undersöka hur de lämpligen
kan placeras i Uppgården. Vi beslutade också att vi ska erbjuda biblioteket i Ekerö centrum
att senare i höst (efter kaféets stängning) få ställa ut skärmarna under en begränsad period.
Därutöver fick Mats i uppdrag att ordna så att utställningen i elektronisk form läggs in på
hembygdslagets hemsida.
Styrelsen tackar härmed KV och Mats för allt arbete de lagt ned på utformningen av
temautställningen.

Anders framförde att vår högtalaranläggning inte fungerade tillfredsställande på
hembygdsdagen. Vi diskuterade om lösningen är att hyra en anläggning vid behov eller att
köpa en ny. Gunnar åtog sig att undersöka vilket alternativ som blir fördelaktigast.
§ 7. Höstens kursprogram
Gunnar meddelade att församlingen har bokat hembygdsgården ett antal torsdagar under
hösten, nämligen 30 september, 4 november och 9 december. Dessa kvällar kan således
hembygdslaget inte utnyttja hembygdsgården för några aktiviteter.
Vi beslutade att en lördag i oktober göra en utflykt till vagnmakare Lindholms verkstad och
museum i Järna.
En torsdagkväll kommer att ägnas åt potatisprovning under Agneta Collbergs ledning.
Någon lördag i december blir det tomteverkstad.
Vid förra styrelsemötet föreslogs att Niklas Ericsson ska återkomma med ännu ett föredrag.
KV åtog sig nu att kontakta honom.
Vi beslutade att någon gång på senhösten ordna en bildvisning med ”nyare” bilder från 50-,
60- och 70-talen.
Vi beslutade att årets jultallrik ska avätas torsdagen den 25 november. Programkommittén
fick i uppdrag att utforma ett program.
Programkommittén fick därefter i uppdrag att färdigställa höstprogrammet före nästa
styrelsemöte.
§ 8. Övriga frågor
Fågeltorn. Vi beslutade att vi inte, som medlemmen Christer Svanberg föreslagit, skulle
lämna in en ansökan om särskilt kommunbidrag till ett fågeltorn eller fågelplattform. Vi står
dock fast vid tidigare löfte att bidra med 5.000 kr. om projektet genomförs samt att vi
arrangerar fågelskådning som hittills. Vi avvaktar Värna Adelsös behandling av ärendet
senare i augusti.
Föremål på Kunsta. KV påminde oss om att hembygdslaget har en hel del föremål
magasinerade på Kunsta, ex.vis gamla jordbruksredskap, kälkar och slädar. Han ställde också
frågan om vi, för att kunna härbärgera en del av föremålen, inte borde bygga ett snedlider mot
vagnslidrets norra gavel. Det beslutades att styrelsen ska göra en inventering på Kunsta och
att vi därefter återkommer till frågan om ett snedlider.
§ 9. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 16 september kl. 19 i Uppgården.
§ 10. Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.
Vid protokollet
Jan Bystedt

