
      

 

 
 
      Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag 
      torsdagen den 24 september 2015 kl. 19.00 i Uppgården  
 
Närvarande: Lars Skedinger, KV Jacobson, Stintan Qviberg, Agneta Collberg, Maya Berg-
qvist, Per Lundstedt, Stefan Qviberg, Anders Ellström, Siri Lundmark 
 
 
§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning 
Kallelsen och dagordningen godkändes. 
 
§ 2. Föregående protokoll 
Protokollet från mötet den 27 augusti 2015 hade redan godkänts per capsulam. 
 
§ 3. Ekonomi 
  
3.1  Kassören Göran Lindblad har lämnat följande meddelande till Lars. Utgående balans den 
24 september 2015 var 86.338,33 kr.  
 
3.2  Status på intäkter från hembygdsdagen: 
Angående intäkt från Lene Wallin och cafét. Lars har upprättat förslag till avtal som sänts till 
Lene för undertecknande. Avtalet innebär att 5 % av intäkten från hembygdsdagen utbetalas 
till Hembygdslaget. Hembygdslaget kommer i fortsättningen att sända faktura med organisa-
tionsnummer till Lene med verifierat belopp.   
 
3.3 Angående betalning av museirenoveringen av taket. Staffan Eriksson Ekerö Glasmästeri 
AB har tillstyrkt delbetalning och att betalning görs vid två tillfällen. Resterande summa beta-
las då bidraget på 90.000 kr kommit Hembygdslaget tillhanda.    
 
§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post 
  
4.1 Brickor enligt Christer Svanbergs initiativ. Christer  bjuds in till nästa styrelsemöte.  
Vid dagens styrelsemöte kommer följande förslag på brickmotiv: en konstnärligt utformad 
karta över Adelsö där även mer okända platser finns med. Annat förslag är blomman Adelsö-
lycka. 
En arbetsgrupp bestående av Agneta, Stintan, Maya och Siri kommer att träffas med syfte att 
komma med förslag till brickmotiv.     
 
4.2   Angående tilläggsavtal för ytterligare café-byggnad - möte med kommunen 2015-10-05. 
Arbetsgruppen avseende café-byggnaden bestående av Anders S, Agneta och Lars har träffats 
och diskuterat vad som behöver tas upp vid mötet med kommunen. Detta har sammanfattats i 
ett mötesprotokoll. Lars redogjorde för protokollets innehåll. Med på mötet med kommunen 
2015-10-05 kommer Anders S, Lars och Mats att vara. 
   
 



      

 

 
 4.3  Kallelse till Stefan och Lars har kommit angående Workshop Birka/Hovgården ”Världs-
arvsberättelser” 2015-09-30—2015-10-01.    
 
4.4  Renovering av kallmur efter Adelsö Ringväg. Lars har varit kontakt med Ingemar Zach-
risson som dock inte är aktiv längre. Via byggnadsvårdsföreningen och Christer Nordemo har 
en skrift ”Handbok i kallmurning” skriven av Joakim Lilja vid Göteborgs Universitet blivit 
känd. Förslag är att Joakim Lilja kan komma och föreläsa om kallmurning och Lars undersö-
ker om det är möjligt. Bra att dessförinnan ta foton på murskador som behöver renoveras.  
Kan Studieförbundet Vuxenskolan eventuellt finansiera resa och arvode?      
Kan Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och Vägverket eventuellt gå in med bidrag till projektet? 
  
4.5  Färingsös höstmarknad 2015-09-05. Lars deltog i höstmarknaden och berättade att det 
var många marknadsstånd och även visning av byggnader under dagen. Till varje byggnad 
fanns en historisk beskrivning samt vad byggnaden tidigare använts till osv . Försäljning ut-
omhus av korv; sockervadd, våfflor med sylt, kaffe, te med bröd. 
Mangårdsbyggnaden var öppen med bord med ljus och servering. Demonstration av brand-
spruta och tröskverk. Fanns även en utställning av skomakarverkstad/snickeriverkstad. 
En plansch för respektive Färingssocken med presentation och med temat ”Hur elen kom till 
Färingsö”.  
 
Kanske något för AHL att ta efter? 
Vi kan förbereda oss och göra en beskrivning av de olika byggnaderna vid Uppgården.  
Förslag på koncept är; 
Bagarstugan – Agneta 
Museet – Per 
Vagnslidret – Gunnar 
Mangårdsbyggnaden - KV 
 
4.6  Lars Gunberg Ekerö/Munsö hembygdsförening har sökt bidrag för information för Ekerö 
hembygdsföreningar på Ekebyhovs slott med 25.000 kr beträffande hembygdsrörelsens 100-
års jubileum.     
  
 
 
4.7  Lars har kontaktat Ann Pettersson Länsförbundet angående vilket historiskt material som 
finns för presentation av hembygdsrörelsens 100 år som rörelse. Ann återkommer om detta.       
 
4.8  Ny rutin för bokning av hembygdsgården. Fr.o.m. 2015-09-01 tar Ekerö pastorat över 
bokningarna. Ekerö pastorats expedition har tel: 08-560 387 00.    
 
4.9  Hembygdsdagen. Tackbrev har sänts till bagarstugans frivilliga samt hundshowaktörer 
och musikansvariga Johan Wallnäs och Christer Bäcknert. 
 
4.10  Sven Kalmring har accepterat att föreläsa 2015-10-22. Se höstprogrammet. 
 
4.11  Erbjudande från Studieförbundet Vuxenskolan ”Utveckla din förening”. 2015-10-19 
alternativt 2015-11-02 alternativt 2015-10-17 och 2015-11-11. Se utskick. 



      

 

 
4.12  Textil och Dräktgruppen Stockholms Läns Hembygdsförbund inbjuder till en kväll i 
hemslöjdens tecken. Anmälan senast 2015-09-27. Aktivitet i Norrtälje 2015-09-29 kl. 18.00. 
Se utskick. 
 
4.13  Lars förslag är att bjuda in kommunen och visa byggnaderna vi underhåller vid Upp-
gården och berätta vad som hänt det senaste året. Ha en dialog med kommunen samt visa re-
sultat.  Bl.a. har Per, Mats och Gunnar målat om bagarstugan och museet och takrenoveringen 
är genomförd.  
Det finns ett fallfärdigt träd inom Uppgårdens tomtområde som behöver tas ned. Det bör tas 
upp med kommunen, hur det ska hanteras med kostnad osv.  
 
 § 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena        
 
5a. Uppgården                 
 Inget nytt. 
 
5b. Museikommittén    
Teglet är tillbaka på taket. Hängrännorna är ännu inte på plats. Det återstår att måla tjära på 
vindskivorna. Per är ansvarig för detta. 
Slutbesiktning ska hållas och Lars ser till att det kommer att ske.  
 
5c. Dokumentationskommittén 
 Inget nytt. 
 
5d. Programkommittén 
Se höstens program 2015. 
 
Angående mikrofoninköp.  Gunnar var inte närvarande vid mötet, varpå inget nytt framkom 
angående mikrofon. 
 
Lennart Rydberg kommer under våren 2016 att hålla föredrag om Sättra.  
 
 
5e. Bagarstugan           
 Agneta meddelade att renoveringen av vedlåren blev fin samt att knoppbräda inköpts. 
 
5f. Örtagården och trädgården 
Inget nytt. 
 
5g. Hembygdsdagen 
Hembygdsdagen 2016. Hembygdsrörelsen fyller 100 år.  
Förslag: Tema Hembygdsrörelsen och Adelsö Hembygdslags utveckling.  
Nya broschyrer för medlemsvärvning behöver tas fram.  
Arbetsgrupp: Utställning Hembygdsrörelsen 100 år. 
                      Uppgårdens utveckling under Adelsö Hembygdslags överinseende.   
Vilka erfarenheter från årets hembygdsdag tar vi med oss? Förändringar? 



      

 

 
 §6. Övriga frågor 
Agneta och Maya föreslår att under våren ha ljusstöpning som tema vid ett tillfälle. Till detta 
behövs tunnor. Agneta och Maya undersöker det. 
 
Till jultallriken kommer Anders Sahlén att visa bilder.  
Lars frågar Eva Udd om hon kan sjunga vid samma tillfälle.  
  
§ 7. Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 5 november kl. 19.00 i Uppgården, 
  
§ 8. Mötets avslutande 
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Siri Lundmark 
 
 
 
  
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


