Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
torsdagen den 21 maj 2015 kl. 19.00 i Uppgården
Närvarande: Lars Skedinger, KV Jacobson, Mats Lundberg, Per Lundstedt, Stintan Qviberg,
Agneta Collberg, Stefan Qviberg, Siri Lundmark

§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning
Kallelsen och dagordningen godkändes.

§ 2. Föregående protokoll
Protokollet från mötet den 23 april 2015 hade redan godkänts per capsulam.

§ 3. Ekonomi
Kassören Göran Lindblad har lämnat följande meddelande till Lars. Utgående balans den 21
maj var 101.936 kr.

§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post
4.1 Angående ommöblering av kammaren. Enligt protokoll från samrådsmöte 2015-05-12
har samrådsmöte ägt rum tillsammans med Lene Wallin, Lars Skedinger, Mats Lundberg och
Anders Ellström. Vid mötet bestämdes att en tillfällig ommöblering i kammaren kommer att
ske och som ska återgå 2015-08-27 till möbleringen som den såg ut före ommöbleringen.

4.2 Beträffande ny byggnad till café-verksamheten. Arbetsmöte ägde rum på Hanmora 201505-19 och Lars, Agneta, Ville och Maya var närvarande. Resultatet av mötet blev en skrivelse
till Lene med begäran om skriftligt förtydligande för att kunna ta ställning inför mötet med
kommunen 2015-06-15. Styrelsen tog del av skrivelsen och ansåg att den var tydlig och bra.
Lars sänder skrivelsen till Lene med avvaktan om svar senast 2015-06-08.

4.3 Angående takofferterna. Hedvig Bellberg Stockholms Läns Museum, anser att föreslagen råspont bygger för mycket på höjden, så att det ursprungliga fina uttrycket på museets
takfot går förlorat. Istället föreslår Hedvig att oljehärdad masonit alternativt väv ska användas
vid renovering av takläckan.
Både Svedlunds Byggteknik och AB Ekerö Glasmästeri har utlovat nya offerter inom kort

4.4 Timmerarbetet är avslutat och slutbesiktning av arbetet kommer att ske 2015-05-25.
Slutbesiktningen görs av Hedvig Bellberg.

4.5 Lars har haft möte med Gunilla Törnqvist, ordf. Färingsö Hembygdsförening och Lars
Gunberg, vice ordf. Ekerö-Munsö Hembygdsförening angående Hembygdsföreningens 100års jubileum nästa år 2016. Ordf. Bertil Ottoson Lovö Hembygdsförening var också inbjuden
men hade förhinder. Förslaget är att jubileet firas vid Ekebyhovs slott i slutet av augusti nästa

år. Lars Gunberg kontaktar Gunilla Lindberg, kulturchef Ekerö kommun, för samtal om hur
denna händelse gemensamt kan uppmärksammas.

4.6 Inbjudan fortsatt utvecklingsarbete – Världsarvets berättelser. Interpretationskonsult James Carter kommer att hålla workshop på Hovgården 2015-09-30—2015-10-01 kl. 9- 16.
Stefan och Lars är intresserade att delta.

4.7 Angående renoveringen av stenmuren så är de Joussinou positiv till renoveringen, men
har mer tid ägna åt saken först nästa år.

§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena
5a. Uppgården
Vedlåren är lagad.
Mats och Per kommer att måla museebyggnaden där timmerarbetet är utfört med Falu rödfärg.

5b. Museikommittén
Timringen avslutad.

5c. Dokumentationskommittén
Inget nytt.

5d. Programkommittén
Angående mikrofoninköp. Då Gunnar inte var närvarande framkom inget nytt.
Till fågelskådning vid ”Kyrkpölen” lördagen 9 maj kom 13 personer som bl.a. såg 21 arter av
grönbena och många dunbollar av nykläckta gässlingar. Björn Lindblad ersatte Hans Andersson som var förhindrad att komma pga. sjukdom.
Till föredraget Birka och dess omland med Björn Ambrosiani lördagen den 16 maj kom 25
personer. Netto 980 kr och efter utbetalning av föreläsningsarvodet (1.000 kr) – 20 kr.
Vid utskänkningen av mjöd (och saft) vid vandringsdagen på Adelsö torsdagen den 14 maj
berättade Siri att det kom 260 personer.
Nästa programpunkt är Vi dricker brunn vid Finnhagskällan inför Trefaldighet och smyckar
den. Torsdagen den 28 maj kl. 19.00. Agneta ansvarar för aktiviteten och lövsmyckning av
källan kommer att göras.
Program till hösten;
Klart är att det kommer att vara bakning i bagarstugan där Agneta är ansvarig.
Viktigt dokumentera stenmurens byggande.

Lars förslag på programpunkter till hösten 2015,
Sven Kalmring (som fann drakhuvudet på Birka) berättar om Birka och Hedeby.
Ingemar Zackrisson som har stor kunskap om stenmurar kommer och berättar.
Lars undersöker och återkommer om det går att ordna föreläsningar.
Agneta föreslår programpunkten hur man på bästa sätt kan bevara gamla jord- och stenkällare.
Agneta undersöker och återkommer om det.

5e. Bagarstugan
Agneta informerade att kammakarlåset fungerar bra nu.

5f. Örtagården och trädgården
Arbetet med Örtagården kommer att sättas igång.

5g. Hembygdsdagen
Nytt föreslaget årets tema ”Blommor och bin”.
Siri presenterar örtagården. Kjell Andersson, ordf. i Mälaröarnas biodlare kan berätta om bihantering. Lars har kontakt med Kjell angående hur planeringen kring detta kan se ut.
Enlig tidigare beslut är Anders ansvarig för kontakten med marknadsdeltagarna och marknadshanteringen. Vid styrelsemötet bestäms att Stefan går in och hjälper Anders med uppgiften. Siri undersöker om det finns någon företeckning på marknadsdeltagarna och annat material från tidigare hembygdsdagar. Om sådant finns lämnar Siri över det till Stefan.
Gemensamt möte med marknadsdeltagarna äger rum torsdagen den 16 juli kl. 19.00 i trädgården vid Uppgården. Styrelsemöte i anslutning därefter. Kallelse kommer att sändas till samtliga marknadsdeltagare som deltog vid förra årets hembygdsdag.
Resning av tält och uppställning av bord sker lördagen den 8 augusti kl. 09.00.
Hembygdsdagen är söndagen den 9 augusti med start kl. 11.00.
KV anser inte att matserveringen fungerar tillfredsställande vid Hembygdsdagen pga. långa
köer. KV föreslår att det även ska finnas korv- och brödförsäljning att tillgå. Stefan undersöker detta.

§ 6. Övriga frågor
Stefan föreslår att bjuda in representanter från Ekerö kommun att delta i aktiviteter som anordnas av Adelsö Hembygdslag.
Agneta informerar att det numera finns en emaljerad skylt – Personal – vid köksdörren i Uppgården.

§ 7. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 16 juli kl. 19.00 i trädgården vid Uppgården,
efter avslutat möte med marknadsdeltagarna.

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

Vid protokollet

Siri Lundmark

