
      

 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag 

torsdagen den 18 juli 2013 kl. 18 i Uppgården 
 
 
Närvarande: Anders Sahlén (ordförande), Jan Bystedt, Agneta Collberg, KV (Ville) Jacobson, 
Siri Lundmark, Per Lundstedt, Lars Skedinger, Anders Ellström, Mats Lundgren, Stintan 
Qviberg. 
Till punkt 2 hade marknadsdeltagare och andra engagerade i hembygdsdagen kallats. 
 
 
 
§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning 
 
Kallelsen och dagordningen godkändes. 
 

 
§ 2. Hembygdsdagen den 11 augusti 
 
Hembygdsdagen annonseras via utskick i alla brevlådor på Adelsö (Björn Rydberg och Lasse 
Karlsson) samt affischering på Adelsö (styrelsen) och i resten av Ekerö kommun (Christer 
Svanberg). Christer Svanberg kontaktar också Radio Viking. 
Hembygdsdagen kommer att inledas med korum lett av Christer Kivi. Nytt för i år är att Ölaget 
spelar till psalmsången, förutom att de senare under dagen spelar låtar. 
Årets tema, ”Adelsö under 50- och 60-talen”, realiseras som en skärmutställning i 
Hembygdsgården. 
Konst- och hantverksutställningen i Hembygdsgården organiseras av Lorraine Holm och Kent 
Lundberg. Till den behövs tre utställningsskärmar. Vi beslutade att ordföranden först ska 
kontakta Ekerö kommuns bibliotek och fråga om de har skärmar att låna ut, samt att om detta 
inte går, så ska hembygdslaget (uppdrogs åt Anders E.) inköpa tre stycken tredelade skärmar. 
Skärmarna är dyra, ca fyra tusen kronor per styck. Beslutet om inköp av skärmar togs efter 
omröstning. Mats röstade emot förslaget och hävdade att vi själva kan tillverka fullt användbara 
skärmar till en bråkdel av kostnaden, dock inte med så kort varsel som nu.  
På marknaden blir det stort lotteri och ett särskilt barnlotteri, allt under ledning av Björn 
Rydberg, Lasse Karlsson och Stintan Qviberg. I marknadstälten finns förutom Björn Ambrosiani 
ett antal lokala producenter. Anders E. fick i uppdrag att med stöd av Per inventera 
hembygdslagets förråd av tält och bord, samt att kontakta Ove Wallin om möjligheten att låna 
bord från Uppgården. 
Kl. 12 och 14 bjuder Linda Arnborg på djurshow. Dessutom kan man under dagen rida ponny 
samt åka hästskjuts. 
Ordföranden berättade att Bosse Stolt har erbjudit sig att köra sin tändkulemotor på 
hembygdsdagen. Styrelsen beslutade att tacka ja. 
Lördagen den 10 augusti träffas vi kl. 10 för att ställa i ordning marknaden. Kl. 12 påbörjas 
motsvarande arbete för konst- och temautställningarna i Hembygdsgården. 
 
 
 



      

 

 
§ 3. Föregående protokoll 
 
Protokollet från mötet den 11 juni hade redan godkänts per capsulam. 
 
 
§ 4. Ekonomi 
 
Hembygdslaget har betalat för installation av luftvärmepump i Uppgården samt för byggnadslov 
för de historiska skyltarna (se tidigare protokoll). Ordföranden avser att ta kontakt med Ekerö 
kommun angående ekonomisk ersättning.  
 
 
§ 5. Rapporter, meddelanden och inkommen post  
 
Hembygdsförbundet hade fått bygglovsbeslutet för de historiska skyltarna. Handlingen 
arkiverades. 
 
 
§ 6. Arbetsläget inom ansvarsområdena 
 
6a. Uppgården 
Mats rapporterade att luftvärmepumpen nu har installerats av Conny Wallin, samt att 
vällingklockan har fått nytt tak. Taket över Uppgårdens entré måste åtgärdas för att undvika 
vattenskador. Detta kommer att utföras efter sommaren. 
Mats fick i uppdrag att prata med Lene Wallin och rörmokare om hur man kan installera en 
vattenutkastare på Uppgårdens mangårdsbyggnad. Den behövs bl.a. för bevattning av 
örtagården. 
Vi diskuterade kort hur det kommer att fungera att ha den mittersta toaletten i vagnslidret 
användbar under vintern som service till cafégästerna, samt vem som ska stå för kostnaderna för 
uppvärmningen resp. värmekabeln i vattenledningen.  
 
6b. Museikommittén 
Per har påbörjat förbättringen av belysningen i museet genom att sätta upp några spotlights. Han 
fick fria händer att slutföra detta med stöd av Mats, samt att göra de nödvändiga inköpen. 
 
6c. Dokumentationskommittén 
Lars har besökt Mälaröarnas folkrörelsearkiv och fått hjälp av ordföranden Lars-Erik Eriksson 
att skanna in en mängd intressanta tidningsartiklar och bilder med Adelsöanknytning. 
 
6d. Programkommittén 
Höstprogrammet 
Agneta meddelade att hon vill förlägga potatisprovningen till september och bakningsdagarna till 
oktober.  Datum bestäms senare. 
Datum för jultallriken bestämdes till den 28 november. Lars fick i uppdrag att boka 
Hembygdsgården från kl. 15, samt att kontakta Lennart Rydberg angående kvällens föredrag. 
Årets tomteverkstad blir lördagen den 7 december. 



      

 

 
6e. Bagarstugan 
Agneta framförde vissa synpunkter på städning och ordning i bagarstugan, samt att de som 
önskar använda bagarstugan måste få en ordentlig instruktion av henne i förväg. 
 
 
6f. Örtagården och trädgården 
Enligt tidigare beslut har två blodlönnar köpts in. De finns f.n. hemma hos Siri och kommer snart 
att planteras på var sin sida om gångstigen mot Hembygdsgården.  
Siri ska göra fler skyltar om växterna i Örtagården m.h.a. föreningens lamineringsmaskin. 
 
 
§ 7. Övriga frågor 
 
Agneta hade fått en tavla av konstnären Valter Renneri, som en gång bodde på Adelsö. KV 
åtog sig att ta fram en bild och lite information om Renneri. 
Agneta berättade om hur man kan använda s.k. geotags för att uppmärksamma intressanta platser 
i landskapet. Hon avser att placera en ”skatt” vid ”prästens sten”, som finns invid vägen nära 
gamla prästgården. Där brukade för två hundra år en av Adelsös präster sitta och filosofera.  
 
 
§ 8. Nästa styrelsemöte  
 
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 22 augusti kl. 19 i Uppgården. 
 
 
§ 9. Mötets avslutande 
 
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jan Bystedt 
 


