
      

 

 
 

      Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag 

      torsdagen den 25 augusti 2016 kl. 19.00 i Uppgården  
 
Närvarande: Lars Skedinger, KV Jacobson, Stintan Qviberg, Agneta Collberg, Maya Ber-

gqvist, Raymond Larsson, Kjell Björk, Stefan Qviberg, Anders Ellström, Per Lundstedt,  

Siri Lundmark 

 

 

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

 

 § 2. Föregående protokoll 
Protokollet från mötet den 21 juli 2016 hade redan godkänts per capsulam. 

 

§ 3. Ekonomi 
 

3.1 Kjell meddelade att utgående balans per den 25 augusti 2016 var 113.621,16 kr.   

 

3.2  Resultat från hembygdsdagen.  

Intäkter; 

- 1.300 kr avser nya medlemmar samt bokförsäljning från Jan Gertz 

- 3.940 kr avseende T-shirts (34 sålda) och tygkassar från Berit Dreyfert 

- 1.800 kr, 10% av intäkten som marknadsdeltagarna betalat till Kjell Björk  

- 2.706 kr bagarstugan. Varav avgår utgifter ca. 700 kr för inköp av varor - bagarstugan 

Agneta Collberg 

- 5.770 kr avseende lotteriet. Varav avgår utgifter med 723 kr för själva lotterna samt 

ytterligare kostnader i samband med inköp av varor till lotteriet. Stintan ansvarig.   

   

3.3  Faktura avseende 100 T-shirts inkommit från Outletbutiken på Adelsö med kostnad 

5.413 kr. Fakturan är betald. 

 

3.4   Adelsö hembygdslags Swedsbankskonto nr. 8802471-9547 kommer att avslutas. Kjell 

tillfrågas vid nästa styrelsemöte om det är ordnat.  

 

3.5  Café Hovgårdens deltagande vid hembygdsdagen 2016. Faktura sändes och enligt upp-

gjort avtal betalade Cafë Hovgården 1.600 kr före hembygdagen.        
 

3.6  Inköp av högtalare och mikrofon. Den lånade högtalare som användes vid hembygdsda-

gen fungerade bra. Vid mötet beslutar styrelsen att Maya ordnar inköp av en liknande högta-

lare och mikrofon för hembygdslagets räkning till en kostnad av ca. 7.000 kr.  

 

3.7  Inköp av tält. Per undersöker av hur många tält som finns och som är fungerande. Per 

återkommer med besked.  

 



      

 

 

§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post 

 

4.1  Renovering av stenmuren längs Adelsö Ringväg.  
Gordon Rönnberg har kontaktat Länsstyrelsen och återkommer till Lars när han vet mera. 

 

4.2  Angående ommålning av mangårdsbyggnaden vid Uppgården. Offert från WMR inkom-

mit. Offert har inte inkommit från Sättra Snickeri – Lars kontaktar dem.   

 

4.3  Medel är begärda från Ekerö Kommun avseende ommålning av mangårdsbyggnaden och 

fönster på övervåningen. Fönster på bottenplanet tas om hand av hembygdslaget mot att kom-

munen ersätter materialkostnaderna. Fasta fönster på övervåningen målas av WMR.  

Leif Kåsthag Ekerö Kommun är kontaktad, men har ännu inte hört av sig. 

 

4.4  Lovö hembygdsförening har tagit fram ett fint tackkort med sin logotype. Adelsö Hem-

bygdslag kan göra detsamma med logotype ”hjorten”. Siri har gjort ett utkast till text som hon 

läser upp vid mötet. Siri återkommer när hon redigerat texten ytterligare.  

 

4.5  Utställningar:  Hembygdsrörelsens historik och Adelsö Hembygdslags historik. Lars har 

köpt en bild från Dalarnas museum (500 kr) samt toners + lim material som ersätts av Ekeby-

hovsaktiviteten. Även den RollUp som användes under hembygdsdagen ersätts av Ekeby-

hovsaktiviteten. Dessa utställningar kommer att visas på Ekebyhovsaktiviteten 17-18 septem-

ber samt vid Adelsö Hembygdslags föreläsningar under hösten.      
 

4.6.1  Ekebyhovsaktiviteten 17-18 september kl. 12-17.  

Folder – förslag finns. Är lite kompakt och behöver justeras och göras ”luftigare”.    

 

4.6.2  Den 22 augusti var Lars och Berit på planeringsmöte. Adelsö Hembygdslags RollUp 

kommer att finnas på biblioteket på Ekerö from 12 september. RollUpen flyttas till Ekebyhov 

17-18 september och kommer därefter tillbaka till biblioteket där den kommer att vara ytterli-

gare en vecka.  

Biblioteket utformar en egen utställning med anledning av att hembygdsrörelsen fyller 100 år.   

  

4.6.3  Varje hembygdsförening (7 föreningar på Ekerö) har ett eget bord och utvecklar sin 

egen utställning. RollUp i anslutning. Lars bemannar bordet.  

Adelsö Hembygdslag kommer att ha försäljning av T-shirts med logga ”hjort”, tunnbröd och 

kassar (skänkta av Birgitta Keskiaho). Siri kontaktar Birgitta och tar reda på om hon vill att 

kassarna finns för försäljning.  

Maya bemannar barnaktiviteterna: äppelskalare och slynga. 

Agneta kommer på söndag eftermiddag och hjälper till med avvecklingen. 

 

4.6.4  Det kommer att vara två föredrag per dag. Samling för förberedelser lördag 17 se-

petmber kl. 10.00. 

 

4.6.5  Ekerö Munsö hembygdsförening har mottagit bidraget från Ekerö Kommun om 30.000 

kr och alla räkningar sänds dit. Netto efter kostnader från utskänkningen fördelas jämnt mel-

lan föreningarna.   



      

 

 

4.7.1  Höstprogrammet.  

Angående föredrag om dendrokronologi med Hans Linderson. Fortfarande osäkert om före-

draget blir av. Lars återkommer med besked. Ev. kan 6 oktober fungera.  

    

4.7.2   Lars har begärt en dendrokrologisk undersökning av mangårdsbyggnaden vid Han-

mora. Kostnad 4.000 kr + 600 kr/prov och troligen behövs 10 prover. Hanmoras ägare betalar 

förstås denna undersökning. Hembygdslaget kan eventuellt få någon rabatt om t.ex. magasinet 

och bagarstugan behöver ålderbestömmas samtidigt. Lars undersöker vad en sådan undersök-

ning samtidig åldersbestämning skulle kunna kosta.    

 

4.7.4  Lars har kontaktat Tommy Eklund Lantmäteriet angående föreläsning om kartor. 

Tommy återkommer inom kort och lämnar besked. 
 

4.7.5 Jultallriken 24 november. Styrelsen beslutar ha samma pris som tidigare dvs. 100 kr för  

medlemmar och 150 kr för icke medlemmar.  

LarsEmil Öjeberget har kommit med erbjudande om dragspelsunderhållning. Kostnad 2.000 

kr för 50 minuter som kan delas på två pass. 

Innan beslut fattas åtar sig Siri att kontakta Malin Rikardsdotter Adelsö, för att höra om hon 

kan komma och underhålla med sin sång  

 

4.8  MajBritt Blommé, Akalla (tidigare Hallsta) önskar skänka en smörkärna och ev. en 

spinnrock till Adelsö Hembygdslag. Smörkärnan och ev. spinnrocken kommer att lämnas till 

Lars.  

 

4.9  Adelsö Hembygdslag har tagit emot Adelsö Kyrkliga Syföreningsarkiv från Birgitta 

Lindblad. Syföreningen fyllde 100 år 2012 och firade sitt jubileum 24 maj 2012 med Birgitta 

Lindblad som ordförande. Lars och Per besökte Birgitta och materialet finns nu hos Lars.  

 

4.10  Länkning från Stockholms Läns Hembygdsförbunds hemsida till Adelsö Hembygdslags 

hemsida saknas. Lars har kontaktat Sveriges Hembygdsförbund och Göran angående detta.  

 

4.11 Uppdatering av Adelsö Hembygdslags hemsida behöver göras. Framkommit att vissa 

dateringar inte stämmer och behöver åtgärdas. Lars kontaktar Göran Lindblad angående detta.     

 

§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena        

 

5a. Uppgården                 
Per och Raymond kommer att måla gaveln till museet med rödfärg. 

 

Grindstolparna behöver bytas ut. Olle Weslien kan ordna metallstolpar till en kostnad av 

1.000 kr/stolpe. Per och Raymond sköter gjutningen. Styrelsen beslutar att godkänna försla-

get, dvs. 2.000 kr för båda grindstolparna.    

 

 

 

 

 



      

 

 

5b. Museikommittén    
Inget nytt.  

 

5c. Dokumentationskommittén 
Löpande arkivering pågår. 

 

Informationsskyltar till de olika husen vid Uppgården behöver göras iordning. 

  

5d. Programkommittén 

Höstens program i stort sett klart. Återstår att fastställa några datum samt klartecken från 

Hans Linderson ((Dendrokronologi i teori och praktik).   

 

5e. Bagarstugan           
Agneta meddelade att hon varit på loppis och köpt en nagg för 30 kr. Sammanlagt haft kost-

nader för 50 kr.   

 

5f. Örtagården och trädgården 
Inget nytt.   

 

Christer Svanberg har meddelat att visningskupans säsong nu är över. Visningskupan är in-

ställd för vinterförvaring.   

 

5g. Hembygdsdagen 
De personer som deltog i bakningen i bagarstugan på hembygdsdagen var; 

Kerstin Mattsson, Kerstin Sköld, Lotta Persson, Jenny Levin och Anita Björk. 

 

Synpunkter från hembygdsdagen; 

 

En trevlig dag där planeringen fungerade bra med marknadsdeltagare och musiker. Bl.a. hade 

Cafë Hovgården reserverat platser för musikanterna.   

 

Marknadsdeltagarnas antal har minskat varpå även marknadens lokala produkter minskat. 

Kan det finnas annat koncept också?  

Förslag;  

- tag reda på om det finns hantverkare från Adelsö som inte varit med vid hembygdsda-

gen tidigare  

- visa redskap från museet, sprida kunskap om Adelsös historia  

 

Problem med hemsidan angående hembygdsdagen. Bl.a. fanns inte klockslaget inlagt. Behö-

ver gås igenom inför nästa hembygdsdag.  

 

5h. Brickgruppen 

Inget nytt. 

 

 

 

 



      

 

 

§6. Övriga frågor 
  

6.1 Inför Ekebyhovsaktiviteten 17-18 september. Stefan föreslår en tävling och förslaget är 

att sätta ihop frågor från de 7 hembygdsföreningarnas RollUps. Ökar intresset för att läsa om 

de olika föreningarna.   

  

§ 7. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 29 september kl. 19.00 i Uppgården.  

  

§ 8. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Siri Lundmark 

 

 

 

  
  
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


