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Mötesprotokoll styrelsemöte i Adelsö Hembygdslag 

Mötet hölls onsdagen 2018-04-04 mellan 19:00 och 21:50 i Uppgården Adelsö 

 

 

Närvarande: ordf. Lars Skedinger, Kjell Björk, Agneta Collberg, Maya Bergqvist, Siri Lundmark, 

Christina Qviberg, Stefan Qviberg och Laila Månsson Wester. 

Frånvarande: Ville, Tommy Hindstam och Anders Ellström. 

 

Kaffekokning: Stefan 

 

Protokollet består av 5 sidor, punkterna §1 till § 8 

 

§1 Öppnande av möte 

 

Kallelse och dagordning godkändes 

§2 Föregående protokoll 

 

Protokoll redan godkända in capsulam 

§2.1 Café Hovgården  

§2.1.1 Renovering av postrummet 

 

Raymond Larsson har målat tak och tapetserat samt målat entré mot norr. 

 

WMR har lagt nytt golv. 

 

Styrelsen tackar för utmärkt arbete. 

 

Lars har fotograferat före och efter renovering.  

 

Stefan Q berättar att fotat under pågående arbete  

Siri rapporterar från telefonkontakt med WMR-Lene: Bl.a. att jordad-el har installerats, planer för 

att hålla öppet perioden maj-sep, nya möbler är inköpta vidare att samarbetet har fungerat mycket 

bra. Målaren Raymond önskar ersättning för sina reskostnader med 1500kr. 

Beslut:  

Att lägga ut bilder på arbetet på AHL-hemsidan, Stefan fixar. 

Målaren Raymond ska ersättas med 1500kr när han lämnar en reseräkning som motsvarar dessa 

reskostnader.  

 

    §3 Ekonomi 

§3.1 Utgående balans 2018-04-04: Kjell rapporterar att det är 136 805,76 kr på pg hos Nordea. 

§3.2 Antal betalda medlemsavgifter 2018-04-04: Kjell rapporterar 106 betalande och en hedersmedlem 

 

Påminnelsemail till obetalda medlemsavgifter har gått ut till de som har mail  

 

Påminnelsebrev till övriga: På mötet enas alla om vilka kvarvarande som ska skickas brev till enl 

den lista Kjell har med. Fem kuvert skrivs på plats, med följebrev som Lars har skapat i tidigare 

mailutskick. 

§3.3 Inbetalningar: Inget att rapportera 

§3.4 Utbetalningar: Delar av Raymond s uthämtade varor är betalade, väntar sista fakturan. 

 

Raymonds utlägg inkl resekostnader:  

Beslut: 1500 kr ska utbetalas om redovisning via reseräkning lämnas. 

 

§3.5 

Övrigt: Kjell rapporterar om att Swish konto har ansökts om hos Nordea och att en  

växelkassa på 1000kr förvaras hos Christina Qviberg sedan november-2017. 

  §4 Rapporter, meddelanden och inkommen post 

§4.1 Renovering av stenmuren efter Adelsö Ringväg 
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Ingen ny information 

§4.2 Ansökan om EU-bidrag; projektstöd via jordbruksverket 

 

Handläggningsstatus för journalnummer 2017-1506 

 

Redovisning nästa steg mot jordbruksverket därefter utbetalning därifrån efter c:a 4-5 månader. 

 

Utbetalning av kommunens utlovade del då vi själva begär det. 

Aktuell status från AHLs bokföring konto-4051 per 31/3-2018 

2018-01-16 Ekerö glasmästeri -1 532kr 

2018-01-26 Länsstyrelsen förskott 52 000kr  

2018-03-08 Ekerö färg och tapet -4 707kr 

 

§4.3 Renovering av Erik Anderssons gravsten 

 

Lars rapporterar: WiLa Stenhuggeri AB, Solna 2017-12-19  offertpris: 21330 kr Text grön lackfärg 

 

Order lagd. Utförande i början av sommaren. AHL betalar 10000 kr och svenska kyrkan resten. 

  §4.4 Beställning av arbete från Helgöns måleri och snickarservice AB 

 

Bekräftad beställning 2017-11-18. Avvaktar start av arbetet tills lämplig temperatur inträffar. 

  §4.5 Studieförbundet Vuxenskolan 

 

Rapportering gentemot Vuxenskolan övertas av Agneta. Arne Kemvall informerad 2018-04-03 

 

Underlag från Vuxenkolan överlämnat 2018-04-04 till Agneta. Rapporteras halvårsvis. 

 

Lars ger underlag från årsmötesföredrag. Kopia av referaten till Siri för verksamhetsbeskrivningen. 

Beslut: Enl ovanstående förlag. 

§4.6 Adelsö Föreningsråd 

 

Föreningsrådets pärm m kallelser o protokoll inte uppdaterad sedan 2014. 

 

Behöver uppdateras. Beslut: Att Stintan uppdaterar bifogad pärm. 

  §4.7 Länsförbundet Stockholm hembygdsförbund (Ann Pettersson) 

§4.7.1 Lars rapporterar: Begäran om protyptest och synpunkter på hembygdsföreningars hemsida. 

 

Utskickad till Anders S, Agneta, Siri o Lars, Siri. 

  §4.8 Adelsö Nytt Erbjudande om att skriva en kort artikel om Adelsö Hembygdslag 

§4.8.1 

Lars rapporterar att: Björn Rydberg vill ge oss gratisreklam o ge oss möjlighet att få fler medlemmar. 

Lars pressenterar ett utkast, utskriven på papper. Bra tycker alla. 

§4.8.2 Sonja Kvål har erbjudit sig att hålla datorkurser för osäkra datoranvändare i grupper om 7-8 pers  

 

T ex säkerhetsfrågor, kontakt m myndigheter och bank etc. Hon vill ha reseersättning + litet arvode 

 

Beslut: Mötet uppskattade förslaget och Lars gavs i uppgift att undersöka hur det skulle gå till att 

arrangera dessa utbildningar. Utbilningen bör ha en inriktning som har förankring i AHL stadgar. 

  

 

4.8.3 

 

Upplägg m tyngdpunkt på kommande aktiviteter o hembygdsdag/datorkurs/jultallrik/kolmila mm 

Inga beslut här, diskuterades vidare under 5.4.1 

    

  §4.9 Bildvisning av Lars Törvalls hembygdsbilder 

 

Lars rapporterar: Att Lars S kommer att träffa Lars T To 5/4 o se hur han vill hantera dessa. 

Potentiellt program på hösten. 
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§4.10 
SvD-artiklar om Adelsö fram till 1970 skänks på USB-minne t Adelsö Hembygdslag av A 

Sahlén 

 

Lars rapporterar: Lars S har mottagit ett USB minne. 

  §4.11 Underhåll av Adelsö Hembygdsgård undersöks av Björn Rydberg 

 

KVs tidigare utredning ang. detta utlånad till Björn för artikel i Adelsö Nytt 

 

Punkten bordlades. 

  §4.12 Utställningar på hembygdsdagen 

§4.12.1 Hur elektriciteten kom till Adelsö? 

 

Lars S rapporterar: Att A Sahlén bedriver forskning om detta. 

 

Stig Collbergs intervju från Norrgården behövs från Agneta. 

 

Färingsö Hembygdsförening erbjuder sitt material och hjälpa oss. Leif Fredriksson 

 

Chatrine Abrahamsson har lovat att hjälpa till. 

 

§4.12.2 Jordkällarens historik, skötsel och funktion  

 

Lars S rapporterar: Att Cathrin Abrahamsson hjälper till utställningen 

 

Snickargruppen får renovera vår jordkällare 

 

WMR får rensa bort rötter och klippa ovansidan samt städa undan skräp/kompost på lämpligt sätt 

 

potentiellt fördragsämne i höst 

§4.13 Lars S rapporterar: Att Lovö Hembygdsförening besöker Hanmora 1918-05-27 

 

Lars S berättar om Hanmoras historik 

  

§4.14 
Maria S har förklarat sig villig att gå igenom Tofta/Hanmoras journaler ang djurskötsel o 

grödor 

 

Lars S rapporetar om detta. 

  §4.15 Vårdplan för Uppgården från 2012 Uppgjord av byggnadsantikvarie XXXX 

 

Bör genomläsas av samordnare för snickargruppen Lars o Tommy. 

Punkten bordlades eftersom ingen var dessa var närvarande 

  §5 Arbetsläget inom ansvarområdena 

§5.1 Uppgården     

 

Vi bör uppmärksamma Raimonds ideella insats vid renoveringen på lämpligt sätt.  

 

Mats L har preciserat vad som snickargruppen åstadkommit under 2017. 

Diskussioner.  Inga definitiva beslut tagna. 

§5.2 Museikommittén -Anders Ellström 

 

Hur skulle vi kunna öka intresset för samlingarna. 

 

Uppdatering av inventarieförteckningen efter Eva Udds gåva 

 

Inventarieförteckningens mall har Per Lundstedt hanterat enligt Mats L; Kontakta Per 

Punkten bordlades. 

§5.3 Dokumentationskommittén -Lars  

 

Inget nytt 

 

 

 



 
 

4 
 

 

§5.4 Programkommittén -Lars 

§5.4.1  Föredragsämnen under hösten 2018 

 

 Kolmilan 

 

 Bagarstugan 

 

 Jultallriken 

 

 Tomteverkstaden 

 

 Datorkurs 

 

 Hur elektriciteten kom till Adelsö 

 Jordkällaren -historik, skötsel och funktion 

 

 Djur och grödor på Tofta/Hanmora  

 

 Bildvisning om Adelsös natur, Lars Törvall 

 Renovering av veteranbil från 1928  

  §5.4.3 Potentiella föredragsämnen och aktiviteter 

 

 Utflykt t Lötens sandtag Kjell rapporterar om kontakter med Olle Groth och Myrén. Svagt 

intresse. 

 

 Tofta Holmar 

 

 Skolorna på Adelsö 

 

 Fornborgar på Adelsö  

 

 Släktforskning med DNA -Lars vilande aktivitet 

 

 Hur kom elektriciteten till Adelsö? Kontakt m Leif Fredriksson, Färingsö 

Hembygdsförening.  

 

 Kan få låna deras planscher. Dock inget om Adelsö i deras dokumentation. Ny kontakt i 

sommar 

 

 Lars S har hittat handlingar som visar installation av första el på Tofta/Hanmora i vårt arkiv 

 

 Jordbruket på Adelsö Laila uppger att det skulle hon ta hand om i så fall, tidigast 2019 

 

 Hanmora -faktainsamling påbörjas  

 

 Jordkällare -historik, skötsel och funktion 

 

 Hur bankväsendet växte fram! Världens första bank i Sverige 1668! 350 års jubileum 

 

§5.5 Bagarstugan -Agneta 

 

Agneta rapporterar om stort intresse och fullbokat. En låda ved är beställd 

 

§5.6 Örtagården och visning kupan och trädgården -Siri 

 

Status/Frågor Kan visningskupan underhållas då Christer Svanberg slutar med biodling? 

 

Beslut: Siri vill köpa grejor för ca 1000kr, bifallas..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

 

 

§5.7 Hembygdsdagen 

 

 Marknadsstånd Anders E? 

 

 Lotteri: Stintan Ja men ännu lite tveksam 

 

 Bagarstugan: Agneta Klart 

 

 Bokning Musikgrupper/Hembygdsgård: Lars Klart. 

 

 Utställning om Kolmilan: Stefan Klart. 

 

 Elektriciteten: Lars via Anders S Arbetet pågår 

 

 Jordkällare Lars via Cathrine A? Inget beslutat 

 

 Demo Jordkällare Maya? Inget beslutat 

 

 Barnaktiviteter hundar/hästar Inget beslutat. 

 

 Ljudanläggning: Maya Klart 

 

 Välkomsttal: Lars eller Agneta Klart. 

 

 Tält: Inget beslutat 

 

 Bord/stolar: Stefan Klart 

 

 Caféstöd WMR kontakt via: Siri Klart 

 

 Försäljning egna alster/marknadsståndsavgifter/nya medlemsar: Kjell Säger ifrån pga 

arbetsdag. 

 

 Städning skräp trädgård: Stefan Klart. 

 

 Städning Hembygdsgård: Lars/Anders S/Stefan Q Klart. 

 

 Örtagård/Visningskupa: Siri Klart. 

§6 

 

Övriga frågor 

Punkten bordlades 

  §7 Nästa styrelsemöte 

 

Onsdag 2/5 kl 19 i Uppgården 

 

 

§8 Mötets avslutande 

 

Mötessekreterare  

Kjell Björk_________________________ 


