
      

 

 
 

      Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag 

      torsdagen den 17 mars 2016 kl. 19.00 i Uppgården  
 
Närvarande: Lars Skedinger, KV Jacobson, Stintan Qviberg, Agneta Collberg, Maya Berg-

qvist, Per Lundstedt, Berit Dreyfert, Raymond Larsson, Stefan Qviberg, Siri Lundmark 

 

 

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

 

Nya styrelseledamöterna Berit Dreyfert och Raymond Larsson hälsas välkomna till styrelsen. 

Samtliga styrelseledamöter presenterar sig. 

 

 § 2. Föregående protokoll 
Protokoll från möten den 18 februari 2016 och 21 februari 2016 hade redan godkänts per cap-

sulam. 

 

§ 3. Ekonomi 
 

3.1  Tidigare kassör Göran Lindblad avtackades i hemmet av Jan Gertz och Lars Skedinger 

med gemensam gåva. Göran fick gåvobrev till Operation Smile 500 kr samt ljudband ”Gubbe 

och katt” och ”Kaffe med rån”. Göran mottog även en hedersnål som tack för sitt långa och 

gedigna styrelsearbete. 

 

3.2  Göran Lindblad uppvaktades på sin 80-årsdag av Lars med ljudband ”Minnen” skriven 

av Torgny Lindgren.    
 

3.3   Ny kassör är Kjell Björk. Kjell hade inte möjlighet att närvara vid styrelsemötet och har 

lämnat följande text via mail; 

”Efter föreningens årsmöte har Kjell B, Lars S. och Göran L. träffats den 29/2 hos avgående 

kassören för överlämning av handlingar. En del oklarheter ang. föreningens stadgar uppmärk-

sammades då efter telefonkontakt med plusgirot. Lars S har dagarna därefter gått igenom det-

ta och omkring 7/3 skickat in aktuella stadgar tillsammans med anmälan ny fullmakt för Kjell 

B till plusgirot, något svar har per-12/3 har ännu inte kommit från plusgirot. I samband med 

träffen hos Göran L. överflyttades hela behållningen på föreningens bankkonto hos Swedbank 

till föreningen plusgiro, Swedbanks kontot kommer att avvecklas. Någon bokföring har ännu 

inte genomförts och de fakturor som kommit förväntas kunna betalas innan förfallodagen om 

plusgirot är nöjd med inskickade handlingar”. 

  

Lars meddelade att Adelsö Hembygdslags aktuella stadgar nu är upplagda på hemsidan.   

    

 

 

 



      

 

 

3.4  Kjell kommer att ladda ner inköpt bokföringsprogram och göra överföring av registerda-

ta.    

 

3.5  Intäkter: Vid föredraget om stenmurar blev intäkten 1.340 kr (33 personer + föredrags-

hållaren). Vid föredraget om Sättra blev intäkten 1.360 kr (33 personer + föredragshållaren). 

Totalt 2.700 kr.      

 

3.6  Utestående räkningar som ska betalas: Ekerö kommun kopiering av vårprogrammet 

1.138 kr med förfallodatum 160327. Till Sveriges Hembygdsförbund Enkel Hedersnål med 

förfallodatum 160319. Tillkommer utlägg för blommor m.m. vid årsmöte och föredrag.    

  

3.7   Utgående balans kan ges av Kjell vid nästa styrelsemöte.  

 

3.8   Adelsö Hembygdslag har sänt en formell begäran till Leif Kåsthag Ekerö kommun, om 

att kommunen betalar 31.782 kr till Hembygdslaget – dvs. den summa som Hembygdslaget 

betalat från egen kassa i samband med renovering av museet. Leif Kåsthag har ännu inte läm-

nat något besked angående renoveringsbidraget. 

 

När det gäller finansiering av växthuset har inget nytt framkommit  

 

§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post 

 

4.1  Renovering av stenmuren längs Adelsö Ringväg.  
Trafikverket har visat intresse att delta i projektet och nästa vecka (vecka 12) kommer två 

personer för att göra en uppmätning beträffande berörda träd. Enligt Gordon Rönnberg (2016-

03-16) är ännu ingen upphandling gjord.     
 

4.2  Café Hovgårdens deltagande i hembygdsdagen 2016.  

Lars har sänt ett kompromissförslag till Lene Wallin Café Hovgården att betala en fast avgift 

vid hembygdsdagen. Svar har inkommit från Lene och hon är beredd att betala 1.600 kr i fast 

avgift. Mötet beslutar att godta den fasta kostnaden 1.600 kr. Lars kommer att formulera ett 

skriftligt avtal som skrivs under av Lene och Lars.    

 

4.3  Årsmöte Stockholms läns Hembygdsförbund 2016-03-19 Fredrika Bremer Gymnasiet i 

Haninge. Lars och Maria Skedinger kommer att delta. 
 

4.4  Berättardag på Nordiska museet söndag 2016-03-20 kl. 10.30-12.20. Gratis; anmälan via 

web.    

 

4.5  Studieförbundet Vuxenskolan – ny överenskommelse. För att få fullt bidrag som är 

6.000 kr behöver hembygdslaget anordna ca. 30 aktiviteter. Den särskilda överenskommelse 

som behöver göras med studieförbundet för 2016 är åtgärdad och klar. Lars har ordnat det.          

 

.   

  

 



      

 

 

4.6  Från Studieförbundet Vuxenskolan har kulturrapportblanketter avseende våren 2016 er-

hållits. 
 

4.7  Christer Svanberg har kommit med förslag att slå ihop Värna Adelsö och Adelsö Hem-

bygdslag till en gemensam förening. Syrelsen diskuterade förslaget och kommer fram till att 

tiden inte är mogen för en sammanslagning. Lars meddelar Christer vad styrelsen kommit 

fram till.   

 

4.8  Laddning av bivisningskupan. Siri kontaktar Bengt Haglund på Munsö. 

   

4.9 Stefan har deltagit i seminarium. ”Levande arkiv och personhistoria” 2016-01-28. Stefan 

berättar att det bl.a. var mycket information om stadsarkivet och om hur man kan gå tillväga 

för att veta mer om personhistoria och släktforskning.  

 

4.10  Agneta har fått ett USB minne som innehåller äldre bilder från Adelsö. Det är Per 

Björklund från Trollhättan, släkting och barnbarn till StorErik Adelsö, som givit USB minnet.  

 

§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena        

 

5a. Uppgården                 
Ny dörr till Uppgården. Snickargruppen har köpt material och tillverkningen av dörren är i 

gång. Per kontaktar Mats och Gunnar. 

  

Per åtar sig att göra en ”att-göra-lista” för Uppgårdens snickargrupp. Bl.a. behöver  

- räcke vid toaletterna målas 

- södra gaveln vid museet målas 

 

Bereda förfrågningsunderlag för ommålning av mangårdsbyggnaden. Per och Raymond åter-

kommer med förslag. 

 

Vissa grindar behöver åtgärdas, då de inte fungerar fullt ut. Stolparna ”har gett med sig” och 

behöver justeras.   
 

I postrummet Uppgården finns affischer uppsatta som inte passar in i miljön. Lars ber Lene ta 

ner affischerna.   

 

5b. Museikommittén    
Aktivering av toaletterna. Av de tre toaletterna är mittentoaletten fullt fungerande. Övriga två 

toaletter aktiveras när det blir varmare.  

 

5c. Dokumentationskommittén 
Löpande arkivering pågår. 

 

Övertagande av bildarkiv undersökning av programalternativ. Lars och Agneta undersöker 

detta och återkommer. 

 



      

 

 

Dokument och bildarkiv samordnas. Lars, Agneta och Stefan ansvariga. 

 

Arkivering av ännu inte klassificerade dokument. Lars, Stefan och Ville är ansvariga. 

 

Informationsskyltar behöver ordnas till de olika husen vid Uppgården. Ansvariga är Stintan 

(samordnande), Per, Lars, Ville och Agneta.   

 

5d. Programkommittén 

Till årsmötet och föredraget ”Torparliv på Ekerö”med föredragshållare Jan Malmstedt kom 28 

personer  

 

Föredraget ”Stenmurar”. Föredragshållare Joakim Lilja som talade om stenmurar skänkte ett 

antal böcker och ett DVD till hembygdslaget. 

Böcker: 

Tjära på trätak – Arja Källbom 

Hantverkare emellan 

Maskinhyvlade stickspån – Anna Johansson 

Mjölk- och kaseinfärger – Arja Källbom 

Vattenglas- och silikatfärg – Arja Källbom 

Timmerbyggnader – Göran Andersson 

Handbok i kallmurning- Joakim Lilja 

Hamla Lövträd – Rune Stenholm Jakobsen 

 

DVD: 

Smeden och stenen 

Hemslöjd och Film 

Det är berget som bestämmer 

En timmermans teorier om trimning 

Traditionell kalkbränning på Gotland 

 

Till föredraget ”Sättra-historien om byn” med föredragshållare Lennart Rydberg kom 33 per-

soner + föredragshållaren.   

 

Olle Weslien har skänkt en karta över Sättra. Arkiveras! Tackkort sänds. 

 
Vårens övriga program: 

Torsdag 5 maj Vandringsdagen 

Lördag 7 maj Fågelskådning 

Torsdag 12 maj Trefaldighetskällan  

Lördag 14 maj Forskningshistorik kring Birka/Hovgården – Björn Ambrosiani 

Söndag 14 augusti Hembygdsdagen.  

 

Höstens program förslag. 

Hur forskar man på sitt hus? Lars undersöker. 

Hanmora före 1800-tal. Lars förbereder föredrag. 

 

5e. Bagarstugan           
3 platser är lediga till bakningsdagarna.  



      

 

 

5f. Örtagården och trädgården 
Förodling ska påbörjas.  

 

5g. Hembygdsdagen 
Hembygdsdagen 2016. Hembygdsrörelsen fyller 100 år.  

Förslag: Tema Hembygdsrörelsen och Adelsö Hembygdslags utveckling.  

  

Arbetsgrupp: Utställning Hembygdsrörelsen 100 år. 

                      Uppgårdens utveckling under Adelsö Hembygdslags paraply.  

 Stefan tar kontakt med Stockholms Läns Hembygdsförbund för att höra vad som planeras 

inför hembygdsrörelsens 100-års jubileum.  

 

För att få idéer inför hembygdsdagen bestämmer vi att ha ett ”brainstorming-möte” måndag 

2016-04-04 kl. 19.00 i Uppgården. 

  

 §6. Övriga frågor 
  

6.1  Brickgruppen fortsätter arbetet. Agneta (samordnande) Maya, Stintan, Berit och Siri in-

går.  
 

6.2   Förslag från Agneta att upprop kan göras i Adelsönytt angående äldre bilder från Adel-

sö. Hembygdslaget lånar, fotar av och lämnar tillbaka.  

  
§ 7. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 28 april kl. 19.00 i Uppgården. 

 

§ 8. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Siri Lundmark 

 

 

 

  
  
 

  
  

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


