
      

 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag 

torsdagen den 10 april 2014 kl. 19 i Uppgården 
 
 
Närvarande: Lars Skedinger, Jan Bystedt, Agneta Collberg, Göran Lindblad, Per Lundstedt, 
Stintan Qviberg, Gunnar Axe, Anders Ellström, Mats Lundgren, KV Jacobson. 
Under punkt 5a deltog även Lene Wallin. 
 
 
§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning 
 
Kallelsen och dagordningen godkändes. 
 
 
§ 2. Föregående protokoll 
 
Protokollet från mötet den 19 mars 2014 hade redan godkänts per capsulam. 
 
 
§ 3. Ekonomi 
 
Kassören Göran Lindblad rapporterade att föreningens ekonomi är god, samt att 93 
medlemmar till dags dato betalat sin medlemsavgift. Lars nämnde att 17 betalande personer 
lyssnat på föredraget ”Ångans historik” förra torsdagen.   
 
 
§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post 
 
Svar på remiss angående strandskydd (se föregående protokoll) har skickats in till 
Stockholms läns hembygdsförbund och vidarebefordrats till länsstyrelsen.  
Sveriges hembygdsförbunds tidskrift Bygd & Natur. Fem styrelsemedlemmar får den 
redan utan kostnad för föreningen. Lars undrade om fler i styrelsen vill ha ett eget exemplar. 
Intresse anmäls till Lars. 
Flytten av Birkautställningen äger rum i morgon, den 11 april (se vidare förra 
styrelseprotokollet). 
Adelsönytt. Lars åtog sig att skriva något om Hembygdslaget till Värna Adelsös tidning 
Adelsönytts juninummer (deadline den 15 maj). 
Ekerö-Munsö hembygdsförening kommer att genomföra sin utflykt till Adelsö den 3 
augusti. 
 
 
 
 
 
 



      

 

 
§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena 
 
5a. Uppgården 
 
Samråd om tilläggsavtal 
Som framgår av förra styrelseprotokollet har hembygdslaget från Ekerö kommun fått ett 
brev daterat den 17 februari med en förfrågan om samråd om ett tilläggsavtal till de avtal som 
finns mellan Ekerö kommun, WMR maskin, Adelsö föreningsråd och Adelsö hembygdslag.  
Tilläggsavtalet avser uppförandet av ett uthus på Uppgårdstomten för försäljning av växter 
och presentartiklar. Lene berättade att det ännu inte finns någon ritning, men att hennes 
önskemål är ett hus på 50 eller ännu hellre 100 kvadratmeter. Knappt hälften skulle utgöras av 
servering och resten upptas av växtodling. Kommunen vill gärna utveckla besöksmålet 
Hovgården och har utlovat ett ekonomiskt bidrag om det ordnas med en informationsyta på ca 
15 kvadratmeter i uthuset. Avsikten är att WMR Maskin ska stå för drift och underhåll. 
Vi diskuterade därefter olika placeringar av uthuset inom Uppgårdsområdet, dels i 
mangårdsbyggnadens trädgård, dels på västra sidan om Hovgårdsbergsvägen. 
KV erinrade om att han och andra i hembygdslaget under många år värnat om Uppgårdens 
karaktär av tidig 1900-talsgård. Det är viktigt att ett ev. uthus inte förstör den sköna miljön, 
som i dag är mycket uppskattad av besökare. 
Vi beslutade att ge Lars och Mats mandat att hitta en lösning som i görligaste mån tar hänsyn 
till alla parters intressen. Lösningen ska godkännas av Hembygdslagets styrelse samt utgöra 
underlag för svaret på samrådet. 
 
Åtgärder 
Lene har städat under trappan till övervåningen och bl.a. rivit bort gammal isolering som 
måste ersättas. Detta åtgärdas i höst. 
Strömbrytaren där trappan börjar hamnar bakom ena dörrhalvan när denna står öppen. 
Strömbrytaren kommer att flyttas. 
Ledstången i trappan ska höjas för att kunna fungera bra som stöd. 
De utemöbler, som under vintern tillverkats av Mats, Gunnar och Per är nu klara. Det blev 
två soffor och sex stolar, med totalt tio sittplatser. 
Mats berättade att museets vindslucka har monterats ned. En ny, i gammal stil, ska tillverkas. 
Vindsröjningen har påbörjats. Bl.a. har en gammal byrå som förvarades där, återbördats till 
kyrkan. 
K V påpekade att om ekan ska bibehållas bör den behandlas med tjära, linolja och terpentin 
varje år. Detta kommer att ske innan sommaren. 
 
Bussturer till Hovgården och Uppgården 
Detta var en bordlagd fråga från förra styrelsemötet. Vi beslutade nu att vi inte kan erbjuda 
Lene hjälp i detta sammanhang, eftersom det skulle innebära ett för stort åtagande. 
 
5b. Museikommittén 
Per påpekade att det står en kyldisk i vagnslidret. Den måste snarast fraktas bort av Lene.  
 
5c. Dokumentationskommittén 
Lars och Göran ska träffas för att arbeta med hembygdslagets fotoarkiv.  
 



      

 

 
5d. Programkommittén 
Vårens program. Den 24 maj berättar Björn Ambrosiani om rekonstruktionen av Alsnöhus. 
Lars åtog sig att undersöka om det går att få fram en modell att visa. 
Höstens program. Lars efterlyste idéer. K V påminde om det lyckade temat ”Hage och 
Äng”, som vi hade på en hembygdsdag. Kanske man kunde ha en liknande programpunkt om 
vad man kan se av kulturspår i naturen. 
Hembygdslaget 40 år. Vid förra styrelsemötet beslutade vi att detta ska uppmärksammas vid 
jultallriken den 27 november. K V åtog sig att uppdatera den jubileumsskrift han skrev till 
30-årsjubileet. Göran hjälper till med att ta fram bilder ur arkivet. 
 
5e. Bagarstugan 
Vi beslutade att ta bort de gamla elelementen och ersätta dem med en varmluftsfläkt. 
 
5f. Örtagården 
Siri har fått hem de fröer hon beställde från NordGen (Nordiska Genbanken). 
 
5g. Hembygdsdagen 
Tändkulemotorn och gröpkvarnen. Lars har varit i kontakt med Bosse Stolt. Kvarnen 
skulle nu kunna köras med tändkulemotorn som kraftkälla, om bara motorn kan fås att stå 
tillräckligt stadigt. Bosse hade föreslagit en gjuten betongplatta (cirka 1x2 kvm). Kvarnens 
tråg behöver lagas. Mats grupp undersöker till nästa gång om man kan åta sig detta uppdrag 
eller om vi måste leja för det. 
Utställningsskärmar (jfr föregående protokoll). Mats hade med sig en fot i metall tillverkad 
som prov av Nyströms plåt & smide. En MDF-skiva försedd med två fötter blir till en skärm 
som kan användas på båda sidor. En fot kostar 500 kr. och det behövs sex skärmar. 
Totalkostnad för tolv fötter plus MDF-skivor blir 8400 kr. Vi beslutade att godta Mats 
förslag. Stintan reserverade sig mot beslutet. Skärmarna måste tillverkas ganska snabbt 
eftersom de behövs till Birkautställningen. 
Konstnärsutställning i Hembygdsgården. Det blir något mindre utrymme i hembygdsgården 
i år på grund av att Birkautställningen står i samlingssalen. Vi kom fram till att det ändå blir 
tillräckligt med utrymme över för konstnärerna och beslutade att de ska bjudas in som 
vanligt.  
 
 
§ 6. Övriga frågor 
 
Riksspelmannen Lars Erik Janssons skrift med minnen från Adelsö är under tryckning och 
kommer att finnas till försäljning i samband med arrangemanget i Uppgården den 24 april. Vi 
bestämde på förra styrelsemötet att den ska säljas för 100 kr. 
Mats berättade att bockarna till ”mjödbrädan” är klara att tas i bruk på vandringsdagen. 
Vi beslutade att i fortsättningen kalla Lene till punkten Uppgården eftersom många frågor 
rör hennes caféverksamhet. 
 
  
 
 
 



      

 

 
§ 7. Nästa styrelsemöte 
 
Datum för nästa styrelsemöte bestämdes till torsdagen den 15 maj. 
 
 
§ 8. Mötets avslutande 
 
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jan Bystedt 


