
 
 

     Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag

       torsdagen den 23 april 2015 kl. 19.00 i Uppgården 
              

Närvarande: Lars Skedinger, Gunnar Axe, 

Agneta Collberg, Maya Bergqvist,

 

§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning

Kallelsen och dagordningen godkändes.

§ 2. Föregående protokoll

Protokollet från mötet den 26 mars 2015 hade redan godkänts per capsulam.

§ 3. Ommöblering av Uppgårdens kammare. Förslag Lene Wallin.

Lene Wallin var inbjuden att närvara vid styrelsemötet. Då Lene inte kom 

§3 in. 

§ 4. Ekonomi 

Kassören Göran Lindblad har lämnat följande meddelande till Lars. 

april var 99.139 kr. 

§ 5. Rapporter, meddelanden och inkommen post

5.1   Möte med Ekerö kommun angående Världsarvet och Caféverksamheten har hållits 30 

mars 2015 i Uppgården. Från kommunen kom planeringschef Leif Kåsthag och näringsliv

chef Stefan Pellén. Chef kultur

Närvarande var även Lene Wallin, Lars Skedinger, Mats Lundgren, Anders Sahlén och Jan 

Gertz.  

Vid mötet bestämdes att den makuleringsverksamhet som bedrivs i Uppgården får fortsätta.

Beträffande växthuset så är det fortfarande en fråga som kommer att diskuteras. Enligt Lene 

skulle växthuset inte ha växtodling, utan vara ett s.k.rosarium. Enligt Leif Kåsthag skulle 

växthuset max. vara 40 kvm och även innehålla en informationspunkt.

 

För att få en mer gemensam handlingslinje beslutar mötet bilda en arbetsgrupp där Lars, Ka

leVille, Agneta, Maya och Mats ingår.

Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag

torsdagen den 23 april 2015 kl. 19.00 i Uppgården 

Lars Skedinger, Gunnar Axe, Anders Ellström, Per Lundstedt,

Bergqvist, Siri Lundmark 

§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning

Kallelsen och dagordningen godkändes. 

§ 2. Föregående protokoll 

från mötet den 26 mars 2015 hade redan godkänts per capsulam.

Uppgårdens kammare. Förslag Lene Wallin.

var inbjuden att närvara vid styrelsemötet. Då Lene inte kom till mötet 

Lindblad har lämnat följande meddelande till Lars. Utgående balans den 22 

. Rapporter, meddelanden och inkommen post 

Möte med Ekerö kommun angående Världsarvet och Caféverksamheten har hållits 30 

mars 2015 i Uppgården. Från kommunen kom planeringschef Leif Kåsthag och näringsliv

chef Stefan Pellén. Chef kultur- och fritid Elisabeth Lundhe var sjuk och kunde inte närvara. 

Närvarande var även Lene Wallin, Lars Skedinger, Mats Lundgren, Anders Sahlén och Jan 

Vid mötet bestämdes att den makuleringsverksamhet som bedrivs i Uppgården får fortsätta.

växthuset så är det fortfarande en fråga som kommer att diskuteras. Enligt Lene 

skulle växthuset inte ha växtodling, utan vara ett s.k.rosarium. Enligt Leif Kåsthag skulle 

växthuset max. vara 40 kvm och även innehålla en informationspunkt. 

er gemensam handlingslinje beslutar mötet bilda en arbetsgrupp där Lars, Ka

leVille, Agneta, Maya och Mats ingår. 

   

Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag 

torsdagen den 23 april 2015 kl. 19.00 i Uppgården  

Per Lundstedt, Stintan Qviberg, 

§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning 

från mötet den 26 mars 2015 hade redan godkänts per capsulam. 

Uppgårdens kammare. Förslag Lene Wallin. 

till mötet ställdes 

Utgående balans den 22 

Möte med Ekerö kommun angående Världsarvet och Caféverksamheten har hållits 30 

mars 2015 i Uppgården. Från kommunen kom planeringschef Leif Kåsthag och näringslivs-

och fritid Elisabeth Lundhe var sjuk och kunde inte närvara. 

Närvarande var även Lene Wallin, Lars Skedinger, Mats Lundgren, Anders Sahlén och Jan 

Vid mötet bestämdes att den makuleringsverksamhet som bedrivs i Uppgården får fortsätta. 

växthuset så är det fortfarande en fråga som kommer att diskuteras. Enligt Lene 

skulle växthuset inte ha växtodling, utan vara ett s.k.rosarium. Enligt Leif Kåsthag skulle 

er gemensam handlingslinje beslutar mötet bilda en arbetsgrupp där Lars, Kal-



 
 

Nytt möte med kommunen  att hållas 15 juni kl. 15.00 i Uppgården.  

  

WMR och Lene Wallin anser att flödet i cafét

att göra en förändring av kammaren. (Se protokoll vid styrelsemöte 26 februari för AHL 

§ 5.1).  En mer tydlig totallösning med konsekvensbeskrivning efterfrågas av styrelsen

även anser att det är av vikt att 

Även detta kan diskuteras vid mötet 15 juni.  

   

5.2  DST har gått i konkurs Två nya entreprenörer är inbjudna att lämna offert;

1) Roslagens timmerhus AB. A) Rötskada stock. 

Utförare: Erik Lagerström. 

 

2) Svedlunds Byggteknik. . A) Offert för hela arbetet.  B) Offert för hela arbetet utom ti

merarbetet + tilläggsarbete stupränna i trä utan stuprör. 

 

Lars kommer även att kontakta

 

Mötet beslutar bemyndiga ordföranden att lägga order om totalbeloppet <85.000 kr.  

5.3  Vid Stockholms Läns Hembygdsförbunds 40

tog Lars och Maria Skedinger. Till ny ordförande valdes Lars Hjeltman, Grödinge

kunde bl.a. delta i seminarium om landskapskonventionen och rundvandring till Skansens 

gamla gårdar. 

5.4  Visningskupan. Christer Svanberg avser att ladda visningsk

maj 2015. Christer föreslog att stolpen som visningskupan sitter på 

framför komposten, så att den inte står

5.5  Renoveringen av stenmur

ägarförhållanden och inställning till renovering.

 

Lars har fått svar från Stockholms Läns Hembygdsförbund 

stenmurar och referens med Ingemar Zachrisson

stenmurar. Kan eventuellt vara ett tema för ett föredrag framöver.

Lars har även fått kontaktinformation från Gotlands Hembygdsförbund om vi vill gå vidare 

beträffande deras erfarenheter om EU

 

5.6  Nästa år firar hembygdsrörelsen 100 år. Gunilla Törnqvist, ordförande i

bygdsförening, har föreslagit att Mälaröarnas h

berg för att få extra pengar för att uppmärksamma denna händelse.

Nytt möte med kommunen  att hållas 15 juni kl. 15.00 i Uppgården.   

WMR och Lene Wallin anser att flödet i cafét inte är effektivt och har uttryckt önskemål om 

att göra en förändring av kammaren. (Se protokoll vid styrelsemöte 26 februari för AHL 

En mer tydlig totallösning med konsekvensbeskrivning efterfrågas av styrelsen

är av vikt att karaktären i kammaren bibehålls, enligt tidigare skrivet avtal. 

Även detta kan diskuteras vid mötet 15 juni.   

DST har gått i konkurs Två nya entreprenörer är inbjudna att lämna offert;

1) Roslagens timmerhus AB. A) Rötskada stock.  B) Tilläggsoffert för syllilagningar vid dörr. 

2) Svedlunds Byggteknik. . A) Offert för hela arbetet.  B) Offert för hela arbetet utom ti

merarbetet + tilläggsarbete stupränna i trä utan stuprör.  

Lars kommer även att kontakta Staffan Eriksson AB Ekerö Glasmästeri angående offert.

Mötet beslutar bemyndiga ordföranden att lägga order om totalbeloppet <85.000 kr.  

Vid Stockholms Läns Hembygdsförbunds 40-årsjubileum 28 mars 2015 

tog Lars och Maria Skedinger. Till ny ordförande valdes Lars Hjeltman, Grödinge

seminarium om landskapskonventionen och rundvandring till Skansens 

Christer Svanberg avser att ladda visningskupan någon gång mellan 1

Christer föreslog att stolpen som visningskupan sitter på ska flyttas till en plats 

så att den inte står i själva strövområdet.  

av stenmuren. Gordon Rönnberg kontaktar ägarna och h

ägarförhållanden och inställning till renovering. Arbetsledare blir Håkan Bostrup. 

Lars har fått svar från Stockholms Läns Hembygdsförbund – en artikel om byggande a

Ingemar Zachrisson såsom kursledare för att bygga hållbara 

vara ett tema för ett föredrag framöver. 

information från Gotlands Hembygdsförbund om vi vill gå vidare 

beträffande deras erfarenheter om EU-bidrag.  

r hembygdsrörelsen 100 år. Gunilla Törnqvist, ordförande i

har föreslagit att Mälaröarnas hembygdsföreningar uppvaktar Gunilla Lin

berg för att få extra pengar för att uppmärksamma denna händelse. 

   

inte är effektivt och har uttryckt önskemål om 

att göra en förändring av kammaren. (Se protokoll vid styrelsemöte 26 februari för AHL  

En mer tydlig totallösning med konsekvensbeskrivning efterfrågas av styrelsen som 

karaktären i kammaren bibehålls, enligt tidigare skrivet avtal.  

DST har gått i konkurs Två nya entreprenörer är inbjudna att lämna offert; 

B) Tilläggsoffert för syllilagningar vid dörr. 

2) Svedlunds Byggteknik. . A) Offert för hela arbetet.  B) Offert för hela arbetet utom tim-

angående offert. 

Mötet beslutar bemyndiga ordföranden att lägga order om totalbeloppet <85.000 kr.   

årsjubileum 28 mars 2015 på Skansen del-

tog Lars och Maria Skedinger. Till ny ordförande valdes Lars Hjeltman, Grödinge. Deltagarna 

seminarium om landskapskonventionen och rundvandring till Skansens 

upan någon gång mellan 1-15 

flyttas till en plats 

kontaktar ägarna och hör sig för mer om 

Arbetsledare blir Håkan Bostrup.   

en artikel om byggande av 

såsom kursledare för att bygga hållbara 

information från Gotlands Hembygdsförbund om vi vill gå vidare 

r hembygdsrörelsen 100 år. Gunilla Törnqvist, ordförande i Färingsö Hem-

uppvaktar Gunilla Lind-



 

 
 

5.7  Sveriges Hembygdsförbunds Nyhetsbrev

   

5.8  Lars har besvarat enkät till Sveriges Hembygdsförbund 

verksamhet 2014. Antal besökare=700  Antal publika evenemang=27  Antal ideellt arbetade 

timmar=2.500 timmar 
 

5.9  Besök i koloniträdgård. Vandring i det klassiska koloniområdet Söderbrunn torsdagen 

den 21 maj kl. 18.00. Lars Ring berättar.

 

5.10  Inbjudan till hembygdsresa med temat hembygdsgårdarnas kulturhistoriskt värdefulla 

interiörer i Uppland. Den 9 maj kl. 09.00 och resan utgår från Uppsala. Se utsänt mail.

 

5.11  Stintan berättade att hon varit på föredraget 

bygd? Hon tyckte det var intre

 

Siri hade varit på föredraget – 

land och dess växter där syftet har varit att bevara gamla kulturväxter i landskapet.  

   

§ 6. Arbetsläget inom ansvarsområdena

6a.  Uppgården                 
Bänkarna som står ute ska oljas in.

 

Angående brandsyn. Ännu har inget hörts från kommunen.

 

6b.  Museikommittén    
Inget nytt. 

 

6c.  Dokumentationskommittén
Lars och KV har gått igenom föreni

den. Det framgår att KV har gjort ett omfattande 

fick förvaltningsansvaret för Uppgården och att Adelsö Hembygdslag så småningom fick u

derhållsansvaret. 

 

Anders Sahlén avser att, så småningom, 

get.Innan Anders gör det har han

över ansvaret för bildarkivet? 

Sveriges Hembygdsförbunds Nyhetsbrev. Se utsänt mail.  

till Sveriges Hembygdsförbund avseende Adelsö Hembygdslags 

Antal besökare=700  Antal publika evenemang=27  Antal ideellt arbetade 

Besök i koloniträdgård. Vandring i det klassiska koloniområdet Söderbrunn torsdagen 

den 21 maj kl. 18.00. Lars Ring berättar. Se utsänt mail. 

Inbjudan till hembygdsresa med temat hembygdsgårdarnas kulturhistoriskt värdefulla 

interiörer i Uppland. Den 9 maj kl. 09.00 och resan utgår från Uppsala. Se utsänt mail.

Stintan berättade att hon varit på föredraget - Vem vårdar runstenar/runhäll

bygd? Hon tyckte det var intressant att få veta mer om ämnet. 

 Syrener i ruiner. Om en metod att inventera 44 torp i Västma

yftet har varit att bevara gamla kulturväxter i landskapet.  

. Arbetsläget inom ansvarsområdena        

 
Bänkarna som står ute ska oljas in. 

Angående brandsyn. Ännu har inget hörts från kommunen. 

Dokumentationskommittén 
gått igenom föreningsrådets arkiv under åren 1972 - 1982 avseende Uppgå

ramgår att KV har gjort ett omfattande arbete, som resulterade i att föreningsrådet 

fick förvaltningsansvaret för Uppgården och att Adelsö Hembygdslag så småningom fick u

, så småningom, lämna över bildarkivet och datorn till Hembygdsl

Innan Anders gör det har han några inplanerade träffar med ö-äldsta. Vem är intresserad ta 

svaret för bildarkivet? Lars frågar Stefan om han är intresserad. 

   

avseende Adelsö Hembygdslags  

Antal besökare=700  Antal publika evenemang=27  Antal ideellt arbetade 

Besök i koloniträdgård. Vandring i det klassiska koloniområdet Söderbrunn torsdagen 

Inbjudan till hembygdsresa med temat hembygdsgårdarnas kulturhistoriskt värdefulla 

interiörer i Uppland. Den 9 maj kl. 09.00 och resan utgår från Uppsala. Se utsänt mail. 

Vem vårdar runstenar/runhällar i er hem-

m en metod att inventera 44 torp i Västman-

yftet har varit att bevara gamla kulturväxter i landskapet.   

1982 avseende Uppgår-

arbete, som resulterade i att föreningsrådet 

fick förvaltningsansvaret för Uppgården och att Adelsö Hembygdslag så småningom fick un-

lämna över bildarkivet och datorn till Hembygdsla-

Vem är intresserad ta 



    

 

6d.  Programkommittén 

Vårprogrammet fortsätter; 

Nästa programpunkt är Fågelskådning vid ”Kyrkpölen” lördagen 

 

Traditionell vandringsdag på Adelsö. Torsdagen den 14 maj kl. 10.00

 

Birka och dess omland med Björn Ambrosiani. Lördagen den 16 maj kl. 13.00 i Hembygd

gården.  

 

Vi dricker brunn vid Finnhagskällan inför T

maj kl. 19.00. Agneta säger att bänkar behöver tas dit.  

 

Mikrofon. Gunnar har ännu inte hittat någon bra lösning när det gäller mikrofon.

  

 6e.  Bagarstugan           
Agneta berättade att bakningsdagarna

blev ett överskott på 1.997 kr. 

Agneta meddelade också upp att kammakarl

ut. Även en skjutregel på en dörr behöver ses över. Vedlåren är fin, behöver dock få en hål

bar botten. Gunnar undersöker detta.

Stintan tog upp att det kan behövas ett nät över skorstenen så att inte fåg

skorstenen. 

 

6f.  Örtagården och trädgården
Inget nytt. 

 

6g.  Hembygdsdagen 
Utställningsförslag: Lars tog upp frågeställningen att

ta till nästa år med Uppgården

Frågan får diskuteras vidare. 

  

Enligt vårt konstituerande möte ansvarar Anders Ellström för marknadsstånden men Anders 

meddelar att han kommer att vara bortrest under hembygdsdagen. Förbere

fungera ändå, men frågan kvarstår vem som ersätter Anders på själva hembygdsdagen.

 

Lotteriet. Ansvarig är Stintan och Siri är medhjälpare.

Nästa programpunkt är Fågelskådning vid ”Kyrkpölen” lördagen den 9 maj kl. 09.00

Traditionell vandringsdag på Adelsö. Torsdagen den 14 maj kl. 10.00-13.00.

Birka och dess omland med Björn Ambrosiani. Lördagen den 16 maj kl. 13.00 i Hembygd

brunn vid Finnhagskällan inför Trefaldighet och smyckar den. Fredagen den 28 

maj kl. 19.00. Agneta säger att bänkar behöver tas dit.   

r har ännu inte hittat någon bra lösning när det gäller mikrofon.

akningsdagarna var mycket uppskattade och 22 personer bakade. Det 

 

också upp att kammakarlåset till ytterdörren är utslitet och behöver bytas 

ut. Även en skjutregel på en dörr behöver ses över. Vedlåren är fin, behöver dock få en hål

bar botten. Gunnar undersöker detta. 

Stintan tog upp att det kan behövas ett nät över skorstenen så att inte fåglar kommer ner i 

Örtagården och trädgården 

Utställningsförslag: Lars tog upp frågeställningen att detta år ha temat Bisamhället och a

ta till nästa år med Uppgården historia och utveckling då detta tema innebär en hel del arbete.

Enligt vårt konstituerande möte ansvarar Anders Ellström för marknadsstånden men Anders 

meddelar att han kommer att vara bortrest under hembygdsdagen. Förberedelsearbetet borde 

fungera ändå, men frågan kvarstår vem som ersätter Anders på själva hembygdsdagen.

Lotteriet. Ansvarig är Stintan och Siri är medhjälpare. 

 

9 maj kl. 09.00-11.00. 

13.00. 

Birka och dess omland med Björn Ambrosiani. Lördagen den 16 maj kl. 13.00 i Hembygds-

refaldighet och smyckar den. Fredagen den 28 

r har ännu inte hittat någon bra lösning när det gäller mikrofon. 

var mycket uppskattade och 22 personer bakade. Det 

åset till ytterdörren är utslitet och behöver bytas 

ut. Även en skjutregel på en dörr behöver ses över. Vedlåren är fin, behöver dock få en håll-

lar kommer ner i 

detta år ha temat Bisamhället och avvak-

historia och utveckling då detta tema innebär en hel del arbete. 

Enligt vårt konstituerande möte ansvarar Anders Ellström för marknadsstånden men Anders 

delsearbetet borde 

fungera ändå, men frågan kvarstår vem som ersätter Anders på själva hembygdsdagen. 



     

  

§ 6. Övriga frågor 
Agneta kommer att köpa två emaljerade skyltar med beteckningen 

 

De vykort som Stefan kände till att Adelsö Hembygdslag tryckt upp för många år sedan finns 

inte kvar. Gunnar har undersökt det.

 

§ 7. Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 21 maj kl. 19.00.

 

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

 

 

 

Vid protokollet 

 

Siri Lundmark 

 

 

 

 
  

 

   

Agneta kommer att köpa två emaljerade skyltar med beteckningen ”Personal”.

De vykort som Stefan kände till att Adelsö Hembygdslag tryckt upp för många år sedan finns 

inte kvar. Gunnar har undersökt det. 

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 21 maj kl. 19.00. 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 

”Personal”. 

De vykort som Stefan kände till att Adelsö Hembygdslag tryckt upp för många år sedan finns 


