Protokoll från styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
torsdagen den 17 oktober 2013 kl. 19 i Uppgården
Närvarande: Anders Sahlén, Jan Bystedt, Agneta Collberg, Göran Lindblad, Siri Lundmark,
Lars Skedinger, Gunnar Axe, Anders Ellström, Mats Lundgren, Stintan Qviberg och K V (Ville)
Jacobson. Under början av punkt 5a deltog även Lene Wallin.

§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning
Ordföranden hälsade alla välkomna. Kallelsen och dagordningen godkändes.

§ 2. Föregående protokoll
Protokollet från mötet den 22 augusti hade redan godkänts per capsulam.

§ 3. Ekonomi
Kassören meddelade att antalet medlemmar har sjunkit något. Han berättade också att
hembygdslaget har ett mycket bra kassaläge. Ordföranden konstaterade att vi bör tänka ut
lämpliga projekt, så att pengarna gör nytta. Ville föreslog att vi kunde lägga pengar på att ge
externa föreläsare och kursledare arvoden enligt ex.vis Journalistförbundets taxa. Vi har hittills
för det mesta betalat vänskapspris. Vidare beslutades efter diskussion att hembygdslaget och
Café Hovgården ska betala hälften var av den fasta elavgiften för Uppgården.

§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post
Ekerö kommun har ersatt Hembygdslaget för utläggen i samband med installationen av
värmeväxlaren samt för bygglovsavgiften för de historiska skyltarna.
Hembygdslagets ordförande, Anders Sahlén, har skrivit på ett nytt samarbetsavtal med
Vuxenskolan i Stockholms län.

§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena
5a. Uppgården

Lene berättade att fiberanslutningen till biblioteksfilialen ännu inte fungerar. IT-tekniker
kommer snart att försöka lösa problemet. Vikingabiblioteket har fyllts på med fler böcker.
Lene åtog sig att kontakta Olle Weslien för att få hjälp att återställa den vattenutkastare som
togs bort vid köksrenoveringen. Efter en viss diskussion kom vi fram till att ingen av toaletterna

i vagnslidret kan hållas öppen under den kommande vintern p.g.a. frysrisk. Besökare kommer att
hänvisas till brandstationen. Vi beslutade att före nästa vintersäsong förbereda en av våra
toaletter för vinterbruk.
Lene berättade att hon ordnar julmarknad i Hembygdsgården den 7 december.
Gunnar och Mats har byggt en låda kring den utsides sittande delen av värmepumpen.
Läckaget i förstukvistens tak är också åtgärdat.
I museet ska vindsluckan repareras och förberedelser göras inför byte av den dåliga stocken i
väggen.
Anders S. påpekade att vi bör inventera behovet av fönstermålning i mangårdsbyggnaden.
Utemöblerna kommer att transporteras till dansbanan för vinterförvaring.

5b. Museikommittén

Kvarnen har nu reparerats och målats av Bosse Stolt och Anders S. Det återstår att laga
påfyllnadstratten. Kvarnen kommer att kunna drivas med hjälp av Bosses tändkulemotor.
Lämpliga drivremmar har tillhandahållits av Olle Brodin.
Hos Håkan Bergkvist finns ett gammalt tröskverk. Enligt tidigare beslut har vi inte möjlighet att
ta emot tröskverket, men Lars och Göran har dokumenterat det med stillbilder och film.

5c. Dokumentationskommittén

Arkivering. Arkivgruppen träffas en gång per vecka. F.n. går man igenom kärleksbrev från
början av 1800-talet. De skrevs av en yngling i Hallsta till en flicka i Östergården. Avsikten är att
lämna tillbaka dem till Elsie Johansson.
Ville efterlyste pappren efter Adelsös siste kommunordförande, Gustafsson, som han inte kan
hitta i arkivet. Från våra hembygdsdagar saknas dessutom utställningsmaterialet om ”Hage och
äng” och pärmen ”Trädgårdar på Adelsö”. Siri åtog sig att efterforska pärmen.

5d. Programkommittén

Agneta rapporterade att potatisprovningen hade lockat 16 personer, som fick testa 6 olika
sorter.
Ändrade programpunkter. Två av höstens föredragshållare har lämnat återbud med relativt
kort varsel. De tycks dock intresserade av att återkomma senare. Följande erbjuds i stället: den
24 oktober berättar Lars om släktforskningsproblematiken kring okända fäder och den
14 november kommer vår hedersmedlem Johan af Klint att berätta ur släktens historia: om
Svensk sjöatlas, om Viborgska gatloppet samt något om Hilma af Klint.
Jultallriken den 28 november i Hembygdsgården. Meg och Christer Karlson kommer att
underhålla med sång och musik. Anders S. och Lars gör inköpen. Agneta lovade leverera potatis.
Kl. 15 börjar vi med möblering och dukning. Villig kökspersonal utanför styrelsen kommer att
kontaktas.
Tomteverkstaden äger rum den 7 december. Agneta får hjälp av Mats, Gunnar och Siri.
Planeringsmöte den 4 november.
Hembygdsdagen 2014. Datum fastställdes till söndagen den 10 augusti. Lars fick i uppdrag att
boka Hembygdsgården den 9e och 10e samt f.m. den 11e augusti.

5e. Bagarstugan

Anders S. har målat insidorna av fönstren och ytterdörren.

Agneta anmälde att bagarstugans golv behöver renoveras. Vi bestämde att detta ska utföras och
Agneta fick i uppdrag att undersöka hur man bäst gör detta.

5f. Örtagården och trädgården
Inget särskilt fanns att rapportera.

§ 6. Övriga frågor
Siri behöver ett par bockar att lägga plankor på för mjödserveringen på vandringsdagen. Mats
åtog sig att tillverka dem efter anvisning från Siri.
Almanacka. Göran delade ut Hembygdslagets almanacka för år 2014. Vi beslutade att
ordföranden ska skicka ett kort till Patrick Gahager med vårt tack för det fina arbetet med
kalendern.
Siri påminde om att hembygdslaget kan få verktyg från Olle Wesliens smedja. Siri fick i
uppdrag att kontakta honom.
I måndags ägde ett möte om nya aktiviteter i Hovgårdsområdet rum utan att Hembygdslaget var
kallat. Kalle Runristare informerade Anders S. direkt efter mötet. Anders har framfört till Ekerö
kommun att hembygdslaget har en viktig roll betr. Hovgården och att vi vill bli kallade till
framtida möten med förvaltningsrådet eller andra möten som rör Hovgården.

§ 7. Kommande möten
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 16 januari 2014 kl. 19 i Uppgården.
Årsmötet 2014 fastställdes till söndagen den 16 februari kl. 18 i Hembygdsgården.

§ 8. Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet

Jan Bystedt

