Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
torsdagen den 16 juli 2015 kl. 19.00 i Uppgården
Närvarande: Lars Skedinger, KV Jacobson, Anders Ellström, Stintan Qviberg, Maya Bergqvist, Stefan Qviberg, Siri Lundmark

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

§ 2. Föregående protokoll
Protokollet från mötet den 21 maj 2015 hade redan godkänts per capsulam.

§ 3. Ekonomi
3.1 Timmerrenoveringen av museet har betalats, kostnad 28.100 kr.
3.2 Ny offert inkommit från Ekerö Glasmästeri AB med kostnad 103.875 kr. Ekerö Glasmästeri AB sänker offertkostnaden med 3% vilket ger ett totalpris på 100.758 kr.
180 timmar arbetstid ingår.
Ny offert har även inkommit från Svedlunds Byggteknik AB med kostnad 92.000 inkl. moms
samt ev. tillkommande kostnader. Kostnaden är nu högre jämfört med tidigare offert. Det
finns oklarheter i offerten och därför har Lars kontaktat Svedlunds Byggteknik AB för att få
svar på frågorna. Lars väntar ännu på svar från företaget.
KV Jacobson berättar att ett återkommande problem i museet är att spånen kommer in i muséet och lägger sig på golvet. Lars kommer att ta upp den frågan med de båda företagen.

3.3 Eftersom det finns obesvarade frågor angående offerten från Svedlunds Byggteknik AB
bestäms att hålla ett extra beslutsmöte angående takrenoveringen torsdagen den 23 juli 2015
kl. 19.00 i Uppgården.

3.4 Vår kassör Göran Lindblad är pga. sjukdom för närvarande förhindrad att sköta ekonomiarbetet. Vid mötet utses Maya Bergqvist att tills vidare stödja Göran och hon kommer även
att träffa Göran för att få veta mera vilket stöd som behövs.

3.5 Kontanthanteringen. Hembygdslaget har postgirokonto i Swedbank. Fr.o.m. 2015-09-15
upphör möjlighet att kostnadsfritt föra över kontanter till postgirot. Därefter är kostnaden 850
kr. Kontanter från hembygdsdagen får sättas in dessförinnan och överföras till postgirokontot.
Hur det går att ordna på bästa sätt framöver får diskuteras vidare.

Vid hembygdsdagen ges ersättning till Kjell Andersson, Mälaröarnas Biodlarförbund och
Christer Bäcknert, Ö-laget enligt överenskommelse.
Ombesörjes av ersättare till vår kassör efter betalning mot kvitto.

3.6 Insamling av intäkter under Hembygdsdagen.
Från:
marknadsstånd
Lene Wallin
Helena Ek
brödförsäljningen
lotterierna
konstnärerna

10% av omsättningen
5% av omsättningen
0% då ridningen är en tjänst till Hembygdslaget
100% minus omkostnader
100% minus omkostnader
10% av omsättningen

Stefan har ansvaret och prickar av intäkterna, då han redan har kontakt med marknadsstånden
och konstnärerna.

3.7 Hembygdslagets kassa kommer förmodligen inte att räcka till takrenoveringskostnaden,
men kommer att täckas av ett tillfälligt privatlån. Mer detaljer vid nästa styrelsemöte 27 augusti då vi vet utfallet från hembygdsdagen.

§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post
4.1 Slutförd renovering av timmerskada på museet.
Slutbesiktning skedde enligt plan 2015-05-25 av Hedvig Bellberg Stockholms Läns Museum,
som var mycket nöjd med resultatet. Mats, Per och Gunnar har ombesörjt rödfärgning av museet.

4.2 Beträffande ny byggnad till Café-verksamheten.
Yttrande angående ny byggnad från Hembygdslaget distribuerat till Lene Wallin och Ekerö
kommun 2015-06-29.
Möte med Ekerö kommun ägde rum 2015-06-15. Se tidigare distribuerat protokoll.
Kommunen var inte villig att diskutera en placering på föreslagen plats utanför Uppgården.
Resultatet från kommunen blev en viljeinriktning med placering och byggnad, 5mx8m, norr
om vagnslidret. Nytt möte med kommunen kommer att ske 2015-10-05 och formulering av ett
avtal blir då aktuellt.
Förslag från hembygdslaget är att byggnaden inte blir för dominant i relation till övriga byggnader på Uppgården. För att byggnaden inte ska bli för hög föreslås att byggnaden istället blir
4mx10m. Det innebär att den trånga passagen mot vagnslidret blir bredare och takhöjden
minskar.
Vidare så ska byggnaden ägas av kommunen och vara vinterbonad.
All försäljning av blommor och presenter läggs i den nya byggnaden samt eventuella behov
av personalutrymmen, dvs. stansning och rastverksamhet.
I mansgårdsbyggnaden återgår kammaren till sin ursprungliga utformning och postrummet
möbleras stilenligt och används dagtid för lunch/kaffeservering och kan kvällstid utnyttjas för
mindre seminarier/aktiviteter som hembygdslaget ordnar.

4.3 Hantering av eventuell byggnad väster om Hovgårdsvägen för utställning och biosittning. Vid mötet blev det enighet om att hembygdslaget inte ska driva denna fråga ytterligare i
nuläget då kommunen har det egentliga ansvaret för världsarvet.

4.4 ”Dags att slå ett slag för ängen”.
Länsstyrelsen i Stockholm , Enheten för lantbruksfrågor har sänt broschyrer och uppmanar till
slåtter av ängar. Ersättning kan utgå med 11.500 kr per hektar.

4.5 Vårstavi – En okänd trädgårdsmiljö från 1915. Trädgården visas 2015-08-22 kl. 13-15.
Se inbjudan.

4.6 Arbetets museum och Arbetsams kurser/konferenser hösten 2015. Inbjudan.
4.7 I Expressens sommarbilaga 2015-07-02 finns intressant skrivet om hembygdsrörelsen i
Sverige.

4.8 Brickor – enligt Christer Svanbergs initiativ. Christers förslag är att hembygdslaget låter
trycka upp och sälja brickor med motiv på Alsnö hus på ena sidan och de människor som var
med på utgrävningen på andra sidan.
Stefans förslag på motiv är ”Magnus Ladulås instiftar de tre lagarna”.

4.9 Föredrag om stenmurar – Ingemar Zachrisson. Lars har via mail tagit kontakt med Gunilla von Platen, chefredaktör Gård&Torp med önskemål att få Ingemar Zackrissons kontaktuppgifter.

4.10 Stefan och Lars är anmälda och deltar i Workshop Hovgården 2015-09-30 –2015-10-01
kl. 9-16.

§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena
5a. Uppgården
Inget nytt

5b. Museikommittén
Timringen avslutad, takrenoveringsofferter under behandling

5c. Dokumentationskommittén
Inget nytt.

5d. Programkommittén
”Vi dricker brunn vid Finnhagskällan” inför Trefaldighet torsdag 2015-06-28. Agneta var
ansvarig och Siri berättade om mjöd. Netto 300 kr som satts in på postgirokontot.

5e. Bagarstugan
Agneta har dokumenterat problem angående café Hovgårdens nyttjande av Bagarstugan. Hon
har talat med Lene om situationen. Café Hovgården måste ordna med andra personalutrymmen för sin personal.

5f. Örtagården och trädgården
Inför hembygsdagen lånas väst med högtalare och mikrofon av Munsö-Ekerö Hembygdsförening. Används på hembygdsdagen.

5g. Hembygdsdagen
Årets tema är ”Blommor och bin”.
Siri presenterar Örtagården. Kjell Andersson, ordf. i Mälaröarnas biodlare berättar om bihantering.
Christer Svanberg säljer sin honung.
Hundshow av Camilla Jakobson.
Hästridning genom Helena Ek.
Ö-laget arvode 1.000 kr + lunch
Adelsö blåsare lunch.
Övrigt – se program.
Lene har meddelat att det blir grill och servering i det stora tältet.
Christer Svanberg kontaktar Radio Viking.
Uppdatering av hemsidan. Lars kontaktar Kalle Runristare.
Resning av tält och uppställning av bord sker lördagen den 8 augusti kl. 10.00.
Hembygdsdagen är söndagen den 9 augusti med start kl. 11.00.
Bra att vara där minst en timme innan.

§ 6. Övriga frågor
Stefan undrar om det finns olycksfallsförsäkring. Maya tar frågan med sig till Göran.

§ 7. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 27 augusti kl. 19.00 i Uppgården,
Kammaren ska då vara återställd enligt samrådsprotokoll.

§ 8. Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.
Vid protokollet
Siri Lundmark

