
      

 

 
 

      Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag 

        torsdagen den 22 februari 2018 kl. 19.00 i Uppgården  
 
Närvarande: Lars Skedinger, Anders Ellström, Laila Månsson Wester, Stintan Qviberg,  

Kjell Björk, Berit Dreyfert, Raymond Larsson, Siri Lundmark 

 

 

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

 

§ 2. Föregående protokoll 
Protokollet från mötet den 25 januari 2018 hade redan godkänts per capsulam. 

 

2.1  Café Hovgården och planering framöver 
Siri berättade att efter möte vid Uppgården tillsammans med Lene och Conny Wallin, Agneta 

Collberg och Siri har man enats att tapetsera postrummet med en tapet som är tidstypisk. Ta-

peten har namnet Helena (Boråstapet) och Raymond Larsson kommer att ordna med tapetse-

ringen. 

Raymond var med vid styrelsemötet och informerade om att han kommer att inhandla tapeter, 

färg, spackel osv. på Colorama på Ekerö. Raymond ordnar ett konto för Hembygdslaget på 

Colorama. Tak och lister målas vitt och även det gör Raymond. Arbetet kommer att påbörjas 

måndag 26 februari. Laila och Siri åtar sig att göra rent på lister och foder innan målningsar-

betet påbörjas. Raymond beräknar materialkostnaden till ca. 7.000-8.000 kr. 

   

2.2 Genomgång av underlag för årsmötet söndag 25 februari 
Dessa handlingar ska finnas att ta del av vid årsmötet och trycks upp. 

Dagordning och Verksamhetsberättelse (Siri ansvarig) 

Resultat- och Balansräkning, Revisionsberättelse och Budgetplan (Kjell ansvarig) 

 

2.3 Praktiska frågor inför årsmötet 
Lokalen är bokad from kl. 17.00. Smörgås the/kaffe och blommor för avtackning - Stintan an-

svarig.    

 

2.4 Ordförande 
Lars kan tänka sig att fortsätta ytterligare ett år som ordförande under förutsättning att sekre-

terarvakansen löses och att vissa åtaganden övertas av andra i styrelsen. Lars önskar få mer tid 

för forskning och att fortsätta arbetet med AHLs arkiv.  

  

§ 3. Ekonomi 
 

3.1 Kjell meddelade att utgående balans per den 22 februari var 142.876,19 kr. 

 

3.2 Antal betalande medlemmar 68 personer. 

 



      

 

 

3.3 Kjell kommer att ordna så att Adelsö Hembygdslag får ett swishkonto. Styrelsen anser att 

det är bra om det ordnas.   

 

§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post 

 

4.1. Renovering av stenmuren längs Adelsö Ringväg 

Lars kontaktade Gordon Rönnberg 2018-02-21.  

Muren kommer att renoveras i etapper. Viss röjning är gjord. Träd kommer att planteras under 

hösten 2018 och då är planeringen att första etappen av muren vara på plats.    

 

 

§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena        

 

5a. Uppgården   
Inget nytt.               

 

5b. Museikommittén    
Hur kan vi öka intresset för samlingarna? 

 

5c. Dokumentationskommittén 
Löpande arkivering pågår. Inget nytt. 

 

5d. Programkommittén 

Inför Hembygdsdagen 2018-08-12. 

Förslag: Utställning: ”Hur elektriciteten kom till Mälaröarna och speciellt till Adelsö”. 

               Utställning: ”Jordkällarens roll och hur den fungerar/Kartinventering på Adelsö”. 

                                     Hur många jordkällare finns på Adelsö? 

 

Kommande aktiviteter – förslag 

Besök på Löten. Kjell ansvarig. 

Hur kom elektriciteten kom till Adelsö? 

Jordbruket på Adelsö. 

Fornborgar på Adelsö. 

Skolorna på Adelsö. 

Föredrag om Hanmora. Lars återkommer.  

Fornborgar på Adelsö (Stenby och Lindby) 

Laxsjön på Munsö 

Skansberget 

Tobaksodling på Adelsö. Agneta undersöker 

Sättras historia 

Toftaholmar 

 

 

5e. Bagarstugan            
Bakningsdagar  21–22 april kl. 10-16. 

 



      

 

 

5f.  Örtagården och trädgården 
Siri kontaktar Bengt Haglund Munsö angående visningskupan.  

 

5g.  Hembygdsdagen 
Inget nytt. 

 

5h. Brickgruppen 

Inget nytt. 

 

Vad behöver vi satsa på nästa år? 

Se verksamhetsplanen som finns på Hembygdslagets hemsida. 

 

§ 6. Övriga frågor 

  

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

och Stintan bestämmer att träffas för skyltprojektet.   

 

§ 7. Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 28 februari 2018 kl. 19.00 hos Kjell Björk.  

 

§ 8. Mötets avslutande 

 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Siri Lundmark 

 

 

 

  
  
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


