Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
torsdagen den 28 oktober 2010 kl. 19 i Uppgården
Närvarande ur styrelsen: Anders Sahlén, Agneta Collberg, KV Jacobson, Per Lundstedt, Jan
Bystedt, Gunnar Axe, Mats Lundgren, Stintan Qviberg och Lars Skedinger.
Dessutom var Seth Björk kallad till punkt 5a.
§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning
Styrelsen godkände kallelsen och dagordningen.
§ 2. Föregående protokoll
Protokollet från mötet den 16 september hade redan godkänts per capsulam.
§ 3. Ekonomi
Föreningens ekonomiska läge är som förväntat. Gunnar meddelade att Adelsö föreningsråd
fördelat medel från kommunen och att hembygdslaget fått 19.500 kr. till drift och skötsel av
Uppgården.
§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post
Ingen hade något att anmäla.
§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena
5a. Uppgården
Fönsterrenovering. Anders har avslutat arbetet. Träet i fönsterbågarna konstaterades vara i
gott skick.
Städning. Seth berättade att han forslat bort skräpet från vinden och att Birkakören tagit hand
om sina saker.
Åtgärdslista. Mats hade gjort ett förslag till en ”att göra-lista” med arbetsuppgifter rörande
Uppgården. Listan har två kolumner, en för vinterperioden och en för sommarperioden.
Avsikten är att åtgärderna ska prioritetsordnas. Styrelsen antog Mats förslag. Mats åtog sig
därefter att bevaka att åtgärdslistan samt att vid behov kalla samman nödvändig arbetskraft.
Lyktstolpe. Gunnar åtog sig att hitta lämplig placering för en lyktstolpe mellan Uppgården
och Hembygdsgården.
Museet. Stintan åtog sig att fråga Johan Eriksson huruvida han är beredd att hjälpa oss med
renoveringen av den dåliga stocken.

Säkerhetsfrågor. Anders avser att skriva ett brev till Ekerö kommun om behovet av vissa
säkerhetsåtgärder. Kommunen, som är ägare till Uppgården, bör föregå med gott exempel när
det gäller att följa gällande säkerhetsregler regler.
Styrelsen har bl.a. noterat att om övervåningen ska användas för aktiviteter som
riktar sig till allmänheten, ex.vis under en hembygdsdag, så måste det finnas en brandstege.
Per berättade att skyltarna till grindarna, med uppmaning att man ska stänga efter sig för att
hålla vildsvinen borta från trädgården, är klara att sätt upp.
5b. Övriga ansvarsområden
Museikommittén
Föremål på Kunsta. KV, Mats och Per har inventerat och dokumenterat de stora föremål
som hembygdslaget har magasinerade på Kunsta. Eftersom vagnslidret i princip är fullt kan vi
inte ta hand om alla föremål. Vi beslutade att vi ska be Stefan Qviberg att ta tillbaka den
vagn som är deponerad i vagnslidret. Stintan åtog sig att kontakta Stefan om detta. När
vagnen tas bort frigörs rätt mycket utrymme, men ev. behövs dessutom ett snedlider på lidrets
norra gavel. Vi uppdrog åt Per och Gunnar att undersöka förutsättningarna för att bygga ett
sådant snedlider. Efter en livlig diskussion bestämdes att fyra bevaransvärda föremål under
vintern ska flyttas från Kunsta till Uppgården. Det rör sig om en plog med träskaklar, en
timmerdoning (en kälktyp) med bromsdrätt, en släde samt en kvarn för kross och gröpe. En
större såmaskin får stå kvar på Kunsta så länge, medan vi avstår från att bevara en trasig plog
och ett årder.
Dynorna till trillan i vagnslidret är klara och har överlämnats av Titti Ekman. Avslutande
syarbete gjordes av skomakaren i Tappström.
Programkommittén
Potatisprovningen den 21 oktober
Den årliga potatisprovningen lockade 15 personer, som fick prova sju olika sorter. Genom
Christer Svanbergs försorg hamnade deltagarna på bild i Mälaröarnas nyheter.
Tofta-Hanmora, gårdar och torp den 18 november
Lennart Rydberg berättar om områdets historia som förberedelse för en vandring kommande
vår.
Jultallriken den 25 november
Meg och Christer Karlson har lovat att sjunga och spela som avslutning på kvällen. KV
kommer dessförinnan att hålla ett kortare föredrag om lokala benämningar på platser på
Adelsö. Matinköp görs av Per och Lars så att det räcker till 50 deltagare. Styrelsen träffas kl.
15 för dukning och andra förberedelser. Vi antog ett förslag från Gunnar att sälja julkorten vi
har lagrade i Uppgården i buntar om fem.
Tomteverkstaden lördagen den 4 december
Agneta berättade vilka julklappar barnen kommer att kunna tillverka i år. Denna information
är dock tillsvidare konfidentiell.
Utskick till medlemmarna
På förslag av KV bestämdes att en påminnelse om höstens återstående programpunkter skulle
skickas ut till medlemmarna via posten.
Dokumentationskommittén
En del gamla dokument på vinden måste gås igenom och sedan antingen kastas eller ges en
fullgod förvaring. Det beslutades att Per och Lars hjälper KV med detta.

Kalender. Frågan har diskuterats vid ett tidigare möte. Göran Lindblad har haft kontakter
med ett tryckeri vi tidigare anlitat. Vi kunde konstatera att vi är för sent ute för att göra en
kalender för år 2011. I stället beslutades att vi ska låta trycka en kalender för år 2012 med
utvalda bilder ur hembygdslagets arkiv. Den ska helst finnas att köpa redan på nästa års
hembygdsdag.
Gårdsarkiv. Anders Sahlén och Lennart Rydberg har av Lars Kolm blivit inbjudna att gå
igenom arkivet på Hallsta gård.
Gamla bilder. Den nya ägaren till Slagargården, Magnus Gustavsson, har hittat en låda med
gamla bilder. Kanske finns här bilder på tegelbruket. Information om bilderna hade KV fått av
Gaston Rönnberg. Anders fick i uppdrag att undersöka innehållet i lådan.
Kortregister. En låda full med registerkort med gamla anteckningar överlämnades av Stintan
till KV, som åtog sig att se efter om där finns något av intresse för hembygdslaget.
Bagarstugan
Trappstegen i entrén är av trä och blir ibland farligt hala. Gunnar åtog sig att undersöka om
det finns någon lämplig metallist att montera som halkskydd.
§ 6. Övriga frågor
Hembygdsdagen 2011 bestämdes till söndagen den 14 augusti.
Jultallriken 2011 bestämdes till torsdagen den 1 december.
KV åtog sig att boka hembygdsgården för dessa två evenemang.
Alsnu skeppslag planerar ett vikingaarrangemang till den 15-17 juli 2011. Hembygdslaget är
välkommet att delta.
§ 7. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 13 januari 2011 kl. 19 i Uppgården.
§ 8. Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet
Jan Bystedt

