
 

 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag 

torsdagen den 26 april 2012 kl. 19 i Uppgården 
 
 
Närvarande: Anders Sahlén, Agneta Collberg, KV (Ville) Jacobson, Per Lundstedt, Jan 
Bystedt, Lars Skedinger, Mats Lundgren, Siri Lundmark, Stintan Qviberg. 
 
 
§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning 
 
Kallelsen och dagordningen godkändes. 
 
 
§ 2. Föregående protokoll 
 
Protokollet från mötet den 29 mars hade redan godkänts per capsulam. 
 
 
§ 3. Ekonomi 
 
Ingen ekonomisk redogörelse lämnades p.g.a. att kassören var frånvarande. 
 
 
§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post  
 
Lars deltar den 3 maj i ett seminarium i Upplands Väsby om vård och underhåll av 
byggnader anordnat av Länsförbundet. Han efterlyste ritningar över Uppgården, men det 
tycks inte finnas några. 
 
 
§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena 
 
5a. Uppgården 
Övervåningens kök är snart färdigrenoverat. Det som återstår är slipning av golvet samt 
ytbehandling. Agneta beskrev hur man kan behandla golvet med linoljesåpa. Gunnar åtog sig 
att höra efter om Lene Wallin har några lämpliga möbler till köket. 
Mats berättade att ”postrummet” har målats om inför starten av kafésäsongen. 
Sotning. Mats fick i uppdrag att kontakta Urban Hasselström om sotning och inspektion av 
spisar och kaminer. 
K V har skrivit en kort historik över Uppgården, som ska finnas tillgänglig för besökarna i 
kaféet. 
 
 
 



 

 

 
5b. Museikommittén 
Agneta berättade att det finns en del föremål i Karlslund som kan passa i hembygdslagets 
museum, bl.a. selar, strykjärn, en knäckebrödsform och en pannmur. K V, Per och Agneta 
fick i uppdrag att genomföra en inventering. 
        
5c. Dokumentationskommittén 
Kommitténs medlemmar träffas en halv dag en gång i veckan. F.n. går man igenom dokument 
som rör in- och utgående ärenden. Det finns mer att inventera, bl.a. innehållet i 
”snedskrubben” på Uppgårdens övervåning samt en del pärmar om gårdar och byar som K V 
förvarar hemma hos sig. 
 
5d. Programkommittén 
Fågelskådningen den 5 maj har affischerats av K V. Lars sätter under den kommande veckan 
upp en skylt vid infarten till handlarn.  
Vandringsdagen på Kristi himmelsfärdsdag. Vid förra styrelsemötet åtog sig Siri och Göran 
att servera mjöd vid hembygdslagets station vid Kunsta gravfält. Mjödet finns nu att avhämta 
hos K V. 
Hembygdsdagen den 12 augusti. Olle Weslien och Per har kontakt angående tröskverket. 
Conny Wallin har lovat K V att han ska titta på separatorn. Betr. översyn av kvarnen har 
Gunnar Axe kontakt med Olle Brodin. Kvarnen skulle kunna drivas av Bosse Stolts 
tändkulemotor. Anders lovade att kontakta Bosse. Enligt Agneta har Mats Collberg havre 
som kan malas i kvarnen. Agneta kommer att spinna samt demonstrera en knäpphärvel. 
K V kunde berätta att barnen kan glädjas åt att Linda Ahrnborg gärna deltar i år igen med sina 
hästar och hundar. 
K V har vidare kontaktat Benita Fager angående organiserandet av konst- och 
hantverksutställningen i Hembygdsgården under hembygdsdagen. Det uppdrogs åt Jan att 
kontakta Benita för fortsatt planering. En idé som finns är en minnesutställning över Gun 
Bosrup. 
K V berättade att han pratat med Ekerömagasinet om annonsering av hembygdsdagen. Vi 
beslutade att vi ska använda denna möjlighet, som inte kostar oss något. Tidningen kommer 
ut i slutet av varje månad, tyvärr med undantag av juli. 
 
5e. Örtagården och trädgården 
Nyplantering av träd. På förra mötet fick Siri i uppdrag att kontakta Erik Svensson om 
äppelträd. Frågan togs upp i dag igen och vi kom efter en diskussion fram till att det inte är 
självklart att det bästa är att förnya trädgården med just äppelträd. Eftersom Siri inte var 
närvarande i kväll beslutade vi att ta upp frågan igen på nästa styrelsemöte. 
Bagarstugan. Fotogenlampan i drängkammaren behöver ett nytt glas. Per åtog sig att inköpa 
ett dylikt i en lampaffär på Riddargatan. 
 
 
§ 6. Övriga frågor 
 
Jan fick i uppdrag att inköpa dynor till samtliga klappstolar. 
 
 



 

 

 
§ 7. Nästa styrelsemöte  
 
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 7 juni kl. 19 i Uppgården. 
 
 
§ 8. Mötets avslutande 
 
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jan Bystedt 


