
      

 

 
 

      Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag 

        torsdagen den 31 augusti 2017 kl. 19.00 i Uppgården  
 
Närvarande: Lars Skedinger, Kjell Björk, Stintan Qviberg, Stefan Qviberg, Jan Bungegård, 

Agneta Collberg, Maya Bergqvist, Siri Lundmark 

 

 

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

 

§ 2. Föregående protokoll 
Protokollet från mötet den 20 juli 2017 hade redan godkänts per capsulam. 

 

§ 3. Ekonomi 
 

3.1 Kjell meddelade att utgående balans per den 31 augusti 2017 var 92.591,49 kr. 

 

3.2 Ansökan om EU-bidrag; projektstöd via jordbruksverket 

 

3.3.1 Angående ansökan och med journalnumret 2017-1506. Handläggningsstatus. Lars har 

varit i kontakt med Sofia Ståhle 2017-08-25 som meddelade att något beslut ännu inte är fat-

tat. Väntar på att andra ansökningars kompletteringar ska komma in.  

  

3.4 Övriga ekonomiska frågor 

 

3.4.1 Resultat från Hembygdsdagen – intäkter 

Marknadsstånden 9.204 kr 

Bagarstugan 3.790 kr 

Lotteriet 5.510 kr 

Försäljning T-shirts, tygkassar osv. 2.130 kr 

 

3.4.2 Kjell har undersökt Adelsö Hembygdslags försäkring och vad som gäller om Stefan 

Qviberg deponerar sin ”jaktvagn” i AHL.s vagnslider. Svaret är att även deponerade föremål 

omfattas av försäkringen. Det förutsätter dock att det upprättas ett depositionsavtal mellan 

Adelsö Hembygdslag och Stefan samt att Stefans vagn tillsammans med hembygdslagets 

egna föremål inte har ett värde som överstiger 5 basbelopp, ca. 224.000 kr.  

 

§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post 

 

4.1 Renovering av stenmuren längs Adelsö Ringväg.  
Lars kontaktade Gordon Rönnberg 2017-08-28. Inget nytt i ärendet och troligen kommer 

inget att hända under 2017. 

 

 



      

 

 

4.2 Höstprogrammet är klart. Lars skickar ut programmet via mail samt beställer kopior för 

utskick till samtliga brevlådor. 

 

4.3 Incidenter före hembygdsdagen. 

Hembygdslagets affischer vid ICA Tappstöm och vid Systembolaget på Ekerö dolde affischer 

på anslagstavlorna från Galleri Smedjan och Gammalt & Nytt. Personen, som satte upp affi-

scherna, har bett om ursäkt och rättat till affischeringen omedelbart efter klagomålet.  

Galleri Smedjan hade gjort en förfrågan till Adelsö Hembygdslag om eventuella öppettider 

för bakluckeloppis och för Galleri Smedjan på hembygdsdagen utöver planerad öppettid på 

dagen före hembygdsdagen. Efter att frågan hade behandlats i styrelsen i juni rekommende-

rade Adelsö Hembygdslag enhälligt att ej ha öppet också på hembygdsdagen. Detta acceptera-

des av Galleri Smedjan men bakluckearrangören reagerade en dryg vecka före hembygdsda-

gen via mail att detta var en oacceptabel inskränkning av deras bestämmanderätt. 

Adelsö Hembygdslag beklagar incidenterna och bejakar fortsättningsvis synergier med andra 

aktiviteter och hoppas på direktkontakter för givande samarbete i förekommande fall. 

  

4.4 Stintan och Lars uppvaktade Thomas Iveroth och personal på vårdcentralens sista dag 

2017-07-31 
 

4.5 Kulturrapport är inskickad till Studieförbundet Vuxenskolan 2017-08-22. Lars har ordnat 

med detta.    

 

4.6 Tackkort till personer som gjorde insatser på hembygdsdagen 

 

4.6.1 Tackkort har sänts till Linda Ahrnborg med dottern Lisabell. Tackkort har även sänts 

till Adelsö Blåsare och Ö-laget.   

 

4.6.2 Hjälp i bagarstugan. Adresser från Agneta är begärd - sedan kommer tackkort att sän-

das. 

 

4.6.3 Marknadsstånden. Adresser från Stintan är begärd - sedan kommer tackkort att sändas. 

  

4.7 Stockholms Läns Hembygdsförbund 

 

4.7.1 Ordförandeträff 2017-09-27 kl. 16-19. Plats: Sensus möte, Klara Södra kyrkogata. 

 

4.7.2 Kartläggning av föreningarnas föreläsningar/ resor för ev. utbyte. 

 

4.8 Anders Sahlén har via Lars Kolm fått Lars-Erik Jansson-noter. Kommer att arkiveras. 

 

4.9 Munsö Hembygdsförening och Thomas Jacobsén kommer att ha grönsaksmarknad 2017-

09-09 kl. 11-15 vid Bertil Ifwers Museum. 

 

 

 



      

 

 

4.10 Agneta meddelade att Eva Udd har skänkt mameluker av bomull och lin  (sekelskifte) 

och en svart kyrkschal (högtidsschal till bröllop och begravning) till Adelsö Hembygdslag. 

Hembygdslaget tackar för gåvorna. 

 

§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena        

 

5a. Uppgården                 
Lars har kontaktat Per Lundstedt angående Uppgårdens trappa. Det återstår lite murning på 

trappan. Snickargruppen kommer att ha ett möte framöver.   

 

Jan och Lars kommer att besiktiga Uppgårdens byggnader 2017-09-02 enligt vårdplansupp-

lägget.  

  

5b. Museikommittén    
Inget nytt. 

 

5c. Dokumentationskommittén 
Löpande arkivering pågår. Inget nytt. 

 

5d. Programkommittén 

Höstprogrammet är klart. Underhållare till jultallriken saknas ännu. Förslag på underhållare? 

 

Kommande aktiviteter 

Vandring i Hjalmar Stolpes fotspår på Björkö kommer att ske lördagen den 16 september. 

Samling vid idrottsplatsen kl. 09.30 för samåkning till Lindby brygga kl. 10.00. Linda 

Wåhlander guidar. Stefan är ansvarig för aktiviteten. Lars har gjort mailutskick.  

 

Kolmilan. Stefan meddelade att kolmilan tänds lördagen den 21 oktober kl. 12.00. Christer 

Karlsson kommer och sjunger visor. Korvförsäljning med Adelsö Evenemangs låda.  

 

Gunnar Andersson från Statens Historiska Museum kommer och berättar om aktuell forsk-

ning om Skopintull tisdag 31 oktober. 

 

Jultallriken torsdag 30 november. 

 

Ljusstöpning tisdag 21 november vid Ekbacken (hemma hos Maya Bergqvist) 

 

Tomteverkstan lördag 9 december. 

 

Kommande aktiviteter – förslag 
Besök på Löten. Kjell ansvarig.  

 

Besök på Olle Nordbergs museum. Siri har varit i kontakt med Peter Thessén angående besök 

till våren 2018. Det fungerar bra och Siri kommer att kontakta Peter i december för planering 

av besöket.   

 

 

 



      

 

 

Föredrag om Hanmora. Lars återkommer.  

Laxsjön på Munsö 

Skansberget 

Tobaksodling på Adelsö 

Sättras historia 

 

5e. Bagarstugan           
Bakningsdagarna under hösten sker 14 - 15 oktober.  

 

Mattorna i bagarstugan bör rullas ihop då man inte är där.  

 

5f. Örtagården och trädgården 
Inget nytt.  

 

5g. Hembygdsdagen 
                            

Hembygdsdagen söndagen den 13 augusti kl. 11-15. 

 

Adelsö Blåsare och Ö-lagets musikanter bidrog till en fin stämning under hembygdsdagen och 

maten var god. Högtalarna fungerade bra. Mindre bra var att gräsmattan inte var nyklippt och 

städningen kunde vara bättre. Till nästa år försöka att flera marknadsdeltagare kan delta. 

 

I Hembygdsgården var det utställning om ”Hovgårdens högar” (Hanna Rydh) och kolmilor 

samt en utställning om hembygdsrörelsen under 100 år.   

 

Släpkärra lånades av Seth (Moses) Björk. Stintan köpte en blomma till Moses som tack. 

 

I Hembygdsgården slutade elen att fungera kl. 14.00 (efter det beridna bågskyttet) och det 

blev ”svart” på toaletterna. Bra om varselljus kan sättas upp på toaletterna. Lars tar upp frågan 

med kyrkan.  

  

 5h. Brickgruppen 

Inget nytt. 

 

§ 6. Övriga frågor 

  

6.1 Hembygdslagets hemsida. Siri har kontaktat Kalle Runristare som meddelat att han kan 

börja visa Siri efter den 5 september.  

 

6.2 Skyltprojektet.  

Angående skyltar vid de olika husen vid Uppgården. Stintan har skrivit text till skyltar. Lars 

och Stintan bestämmer att ha startdatum i september med skyltprojektet. Stefan kommer att 

kontakta skylttillverkare.    

 

 

 

 



      

 

 

§ 7. Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 12 oktober 2017 kl. 19.00 i Uppgården.  

Lene Wallin bjuds in till styrelsemötet där hon kan berätta vilka tankar hon har angående 

cafét. Siri kontaktar Lene. 

  

§ 8. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Siri Lundmark 

 

 

 

  
  
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


