
 

 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag  
torsdagen den 16 juni 2011 kl. 19 i Uppgården 
 
 
Närvarande: Anders Sahlén, KV Jacobson, Göran Lindblad, Per Lundstedt, Jan Bystedt, Siri 
Lundmark, Gunnar Axe, Mats Lundgren, Stintan Qviberg och Lars Skedinger. 
 
 
§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning 
 
Kallelsen och dagordningen godkändes. 
 
 
§ 2. Föregående protokoll 
 
Protokollet från mötet den 14 april hade redan godkänts per capsulam. 
 
 
§ 3. Ekonomi 
 
Kassören berättade att ekonomin är god samt att antalet medlemmar f.n. är 108 stycken.  
 
 
§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post 
 
Protokollet från 2011 års stämma i Stockholms läns hembygdsförbund hade inkommit. Det 
överlämnades till sekreteraren för arkivering. 
 
En Britta Ekman i Småland hade avlidit i mars i år. Hon hade växt upp på Adelsö och hade i 
början av fyrtiotalet skrivit ett examensarbete om Adelsö socken, som hembygdslaget nu fått i 
sin ägo. Skriften verkar vara mycket intressant och vi beslutade att den ska skannas in. Göran 
fick detta i uppdrag.  
 
Lovö hembygdsförening besökte Adelsö på pingstafton och guidades av Titti Ekman och 
Anders. 
 
 
§ 5. Arbetsläget i ansvarsområdena  
 
5a. Uppgården 
 
Renoveringen av arkivrummet i övervåningen är avslutad. Ett stort tack till Mats, Per, 
Gunnar och Anders för det fina resultatet! I rummet kommer det att behövas ett bord för 
genomgång och sortering av arkivmaterial. 
 
Oljefyllda element behövs till arkivrummet och rummet intill.   
 
 
 



 

 

 
Ett förslag har kommit från kommunen om att placera ett ”informationsväxthus” i nordöstra 
hörnet av Uppgårdens trädgård. I växthuset ska bl.a. finnas broschyrer om Hovgårdsområdet. 
Vi beslutade att f.n. inte engagera oss i detta, utan vi avvaktar den vidare utvecklingen av 
byggärendet. 
 
Åtgärdslista. Mats uppdaterade åtgärdslistan för Uppgården enligt nedan: 
 

Vinterperiod Prio Ansvarig 

Renovering kök ovanvåning Uppgården   

Dokumentgenomgång  K V 

Arkivskåp  AS 

   

Sommarperiod Prio Ansvarig 

Måla vindskivor bagarstugan   

Måla nockbrädor bagarstugan   

Måla fönsterkarmar bagarstugan   

El till vagnslidret  GA 

Renovera timmerbalk museum   

Nytt fönster bagarstugan  AC 

Halkskydd entré bagarstugan  GA 

Halkskydd entré Uppgården   

Skrapgaller entré Uppgården   

Gjuta fast lykta   

Bordsskiva arkivrummet   

Belysning arkivrummet   

Flytta dokument till arkivrummet   

 
 
5b. Museikommittén 
 
De föremål hembygdslaget hade magasinerade på Kunsta har nu flyttats till Uppgårdens  
vagnslider. Bosse Stolt har tittat på kvarnen och den kan nog fungera efter lite översyn. Vi 
kom emellertid fram till att det blir ett för stort projekt att i tid till hembygdsdagen få Bosses 
tändkulemotor att driva kvarnen. Ev. kan Bosse demonstrera enbart motorn. Anders åtog sig 
att prata med Bosse om vad som är möjligt att visa upp. 
  
  
 
 
 



 

 

 
5c. Dokumentationskommittén 
 
Arkivering. KV och Anders har redan tidigare åtagit sig att gå igenom handlingarna i 
föreningens nuvarande arkivskåp i samband att arkivrummet tas i bruk.  
 
Hembygdslagets almanacka. Göran visade ett provexemplar. Vi beslutade att låta trycka 
100 exemplar till hembygdsdagen. Göran åtog sig att sköta kontakten med tryckeriet. 
 
Siri nämnde att Ekerö kommun har ett arkiv över gamla byggnader. Hon fick i uppdrag att ta 
reda på om det innehåller något som är av intresse för hembygdslaget. 
 
 
5d. Programkommittén 
 
Höstens program diskuterades. 
Vi bestämde att vi ska göra en utflykt till Kurön. KV åtog sig att ta lämpliga kontakter. 
Adelsös skolor var en annan idé till programpunkt. KV fick i uppdrag att prata med Lennart 
Rydberg och föreslå en kväll med föredrag i höst följt av en ”vandring” våren 2012 till de tre 
skolorna Mälby, Stenby och Dalby. 
Som vanligt blir det bakning i bagarstugan och potatisprovning, allt i Agnetas regi. 
 
Den 1 december håller vi julavslutning. 
 
Som vi tidigare beslutat ska vår skärmutställning om Alsnöhus och Alsnö möte visas i 
början av juli i anslutning till Beryl Kornhills teaterföreställningar i kyrkan. Anders och Lars 
ansvarar för att utställningen görs i ordning i Hembygdsgården. Utställningens 
välkomstskärm och en eller flera pilar ska visa intresserade vägen till hembygdsgården. Mats 
åtog sig att göra nya kopior av de mindre utställningsbilderna, eftersom dessa försvunnit. 
Vi beslutade att KV:s texthäfte om Alsnöhus och Alsnö möte snarast ska kopieras upp i en 
andra upplaga. Försäljningspriset blir 20 kr. 
 
Vandringsdagen den 2 juni (Kristi himmelfärds dag). Hembygdslaget ansvarade som vanligt 
för stationen vid Kunsta gravfält. 
 
 
5e. Övriga ansvarsområden 
 
Örtagården. Siri berättade att Lene Wallin skänkt en blomsterkruka till Örtagården. 
 
 
§ 6. Hembygdsdagen den 14 augusti 
 
Årets tema är gamla arbetsmetoder. Vi hoppas kunna demonstrera bl.a. tvätt i pannmur, 
vedsågning, vassmattebindning, nätbindning, en spinnrock, mjölkseparering, en hackelselåda, 
en fältässja samt slagning med lie. Bakning i bagarstugan och smörkärning visas, som alla år. 
Annons publiceras i Mälaröarnas nyheter den 20 juni. Vi beslutade att hushållen på Adelsö 
ska få information om hembygdsdagen via en lapp i brevlådan. KV åtog sig att formulera 
lämplig text. Gunnar åtog sig att ordna med en lämplig högtalaranläggning. 
 
 



 

 

 
KV och Jan berättade om förberedelserna för marknaden. Anders kommer att hälsa 
välkommen, varefter följer korum med kyrkoherden. De flesta marknadsdeltagare har 
kontaktats. Björn Rydberg och Lasse Karlsson kommer att sköta lotteriet även i år och Lene 
Wallin svarar för servering av mat och dryck. För barnen blir det bl.a. hästar och minicirkus. 
Marknaden och demonstrationerna iordningställs lördagen den 13 augusti kl. 10.  
 
 
§ 7. Övriga frågor 
 
Gunnar meddelade att kostnaden för den nya diskmaskinen till Uppgårdens kök kommer att 
bekostas av kommunen och av Lene Wallin, som tar hälften var. 
 
 
§ 8. Nästa styrelsemöte 
 
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 28 juli kl. 19 i Uppgården. Till detta möte kallas 
förutom styrelsen de som på olika sätt ska bidra till hembygdsdagen. 
 
 
§ 9. Mötets avslutande 
 
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet 
Jan Bystedt 


