
      

 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag 

torsdagen den 15 maj 2014 kl. 19 i Uppgården 
 
 
Närvarande: Lars Skedinger, Jan Bystedt, Agneta Collberg, Göran Lindblad, Siri Lundmark, 
Per Lundstedt, Stintan Qviberg, Anders Ellström, 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 10 april 2014 hade redan godkänts per capsulam. 
 
 
§ 3. Ekonomi 
 
Kassören Göran Lindblad rapporterade att föreningens ekonomi är god samt att föreningen 
fått två nya medlemmar. Göran fick i uppdrag att uppdatera abonnemangen för 
Stockholms läns hembygdsförbunds tidskrift Ledungen. 
 
 
§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post 
 
Styrelsemedlemmarna har via e-post fått information om arbetet med Hembygdsförbundets 
nya landsbygdsprogram. 

Stockholms Läns Hembygdsförbund stöder det s.k. Stockholmsupproret som är en protest 
mot ”den hårdhänta och okänsliga exploateringen av Stockholm” och uppmanar länets 
hembygdsföreningar att göra detsamma. Initiativtagarnas huvudparoll är: Rädda Slussen – 
Stockholms Hjärta. Vi enades om att Hembygdslaget inte ska uttala sig inte om själva 
upproret, men vi stödjer givetvis allt arbete som syftar till att bevara gamla fina byggnader 
och miljöer. 

Adelsönytt. Lars har försett Björn Rydberg med underlag till en artikel i Värna Adelsös 
tidning Adelsönytts juninummer. 
Den 5 juni anordnas ett program rörande Tumboåsen i Sörmland under perioden äldsta 
bronsålder till historisk tid. Ingen hade intresse eller möjlighet att delta. 
Birkautställningen i Hembygdsgården kommer att färdigställas under två arbetsdagar (10-11 
juni). Lars har ansökt om bidrag från Ekerö kommun för tillverkningskostnaden för 
utställningsskyltarna. Invigning äger rum den 17 juni. 
 
 



      

 

 
Den 14 september anordnas kulturarvsdagen över hela Sverige. Årets tema är 1a 
världskriget. RAÄ ser gärna arrangemang i hembygdsföreningarnas regi. Vi konstaterade att 
vi inte har något att bidra med. 
Lars berättade att utställningen med Hilma af Klints konstverk gjort succé i Berlin och 
Köpenhamn, samt att ett tyskt team som tänker göra en film om henne, den 8 maj hade besökt 
Hanmora. 
 
 
§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena 
 
5a. Uppgården 
 
Lene kunde tala om att bredbandet bör komma igång på måndag. Anslutning via WiFi blir 
då möjlig. 
Hon berättade också att det i morgon blir pressvisning av nya utgrävningar på Björkö samt 
att sommarens guideverksamhet utvidgas med guidningar som inleds i Hovgårdsområdet, 
och efter en kort båtfärd fortsätter på Björkö. 
Vi nämnde att vi senare under mötet skulle diskutera samrådet om tilläggsavtalet och undrade 
om det var något särskilt Lene ville framföra, men hon hade inget att tillägga utöver det hon 
tidigare sagt. 
 
Samråd om tilläggsavtal 
Som framgår av förra styrelseprotokollet har hembygdslaget från Ekerö kommun fått ett 
brev med en förfrågan om samråd om ett tilläggsavtal till de avtal som finns mellan Ekerö 
kommun, WMR maskin, Adelsö föreningsråd och Adelsö hembygdslag avseende 
uppförandet av ett uthus, omkring 100 kvadratmeter stort, på Uppgårdstomten. I uthuset 
skulle rymmas växtodling, försäljning av växter och presentartiklar, servering samt en 
informationsyta på ca 15 kvadratmeter. 
Inför dagens möte hade styrelsen fått ett förslag till svar på samrådet, formulerat av Lars och 
Mats. Av texten framgår att vi med eftertryck värnar om Uppgårdens karaktär av tidig 1900-
talsgård samt att ett uthus inte får förstöra den sköna miljön, som i dag är mycket uppskattad 
av besökare. 
Vi diskuterade därefter olika placeringar av uthuset inom Uppgårdsområdet, dels i 
mangårdsbyggnadens trädgård, dels på västra sidan om Hovgårdsbergsvägen och därutöver 
placeringar på ett par andra platser i närområdet. 
Vi beslutade att den del av texten som beskriver vikten av att bevara Uppgården ska utgöra 
huvuddelen av svaret på samrådet. Utöver detta ska nämnas som möjligt alternativ endast 
placeringen på västra sidan om Hovgårdsbergsvägen. Lars och Mats fick i uppdrag att 
slutjustera texten och sända den till kommunen. 
 
Åtgärder 
Strömbrytaren som sitter där trappan börjar på nedervåningen har nu flyttats så att den inte 
hamnar bakom dörren när denna står öppen. 
Ledstången i trappan måste höjas för att kunna fungera bra som stöd. Mats letar efter en 
ledstång av gammaldags typ. 
 
 
 



      

 

 
5b. Museikommittén 
Per berättade att magasinet har fått en ny taklucka. 
Den kyldisk som stått i vagnslidret har fraktats bort. 
De pärmar som innehåller bilder på museiföremålen ska i fortsättningen förvaras i 
arkivrummet. I museet ska en lapp hänvisa intresserade dit. 
 
5c. Dokumentationskommittén 
Den 4 juni kl. 14 kommer Lars, Jan, KV och Göran träffas i Uppgården för att diskutera 
arkiveringsprinciper för dokument (inkl. foton). 
Lars och Göran arbetar vidare med fotoarkivet. En aktuell uppgift är att identifiera personer 
på bilderna i arkivet. 
 
5d. Programkommittén 
Lars nämnde att 60 personer lyssnat på riksspelmannen Lars Erik Jansson och hans 
musikvänner vid vårt arrangemang den 24 april samt att antalet fågelskådare den 10 maj bara 
var tio, troligen beroende på det ogynnsamma vädret. Ett tjugotal fågelarter visade upp sig. 
Höstens program. Det blir som vanligt potatisprovning och bakning under Agnetas ledning. 
Tomteverkstaden planeras till lördagen den 6 december. 
Två nya programpunkter föreslogs: något om Adelsö under 2a världskriget samt en kväll om 
framställning av öl och mjöd på Adelsö. Agneta resp. Siri arbetar vidare med förslagen. 
 
5e. Bagarstugan 
På önskemål från Agneta kommer en hylla att tillverkas, som ska sitta under bakbordet. 
 
5f. Örtagården 
Siri berättade att de fröer hon beställde från NordGen i Alnarp börjat gro. De kommer att 
sättas ut (med skyltar) där det tidigare stått ringblommor. Perennerna börjar också komma 
upp. Siri kommer att köpa in en del ytterligare växter från Gustavshill. 
 
5g. Hembygdsdagen 
Frågan huruvida hembygdsdagen ska inledas med korum eller ej bordlades till nästa 
styrelsemöte. 
KV kunde berätta att Linda Arnborg även i år kommer att delta med sina hästar. 
Anders och Stintan har åtagit sig att sköta lotteriet. 
Direkt efter styrelsemötet träffas programkommittén för att stämma av läget inför årets 
hembygdsdag. 
Eva Dahlström, som fått en spinnrock av hembygdslaget, kommer att sitta och spinna på 
hembygdsdagen tillsammans med Agneta. 
 
 
§ 6. Övriga frågor 
 
Siri berättade att hon bryggt klart mjödet till vandringsdagen den 29 maj. Hon får hjälp av 
familjen med utskänkningen vid Kunsta gravfält. 
Bosse Stolt kommer att laga tråget till gröpkvarnen. 
 



      

 

  
§ 7. Nästa styrelsemöte 
 
Datum för nästa styrelsemöte bestämdes till torsdagen den 26 juni. 
Det därpå följande förläggs till torsdagen den 17 juli. Förutom styrelsen ska övriga 
engagerade i hembygdsdagen bjudas in att delta i mötet. 
 
 
§ 8. Mötets avslutande 
 
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jan Bystedt 


