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Mötesprotokoll styrelsemöte i Adelsö Hembygdslag 
Mötet hölls onsdagen 2018-05-02 mellan 19:00 och 21:00 i Uppgården Adelsö 

 
Närvarande:  

 
Ordförande Lars Skedinger 
Kjell Björk 
Maya Bergqvist 
Siri Lundmark 
Christina Qviberg,  
Anders Ellström (kaffekokning) 
Stefan Qviberg 
Laila Månsson Wester. 
 
Frånvarande:  
 
Kalle Ville Jakobsson 
Tommy Hindstam 
Agneta Collberg. 
 

 
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. 
Beslut: Kjell ska se till att protokollet kommer ut på hemsidan samt ett signerat pappersdokument 
ska skickas till Lars för arkivering. 
 

§2.1 Café Hovgården  

§3 

Siri rapporterar från sina kontakter med Lene och några beslut behöver inte tas inte vid mötet. 
 
Ekonomi Kjell rapporterar. 

§3.1 Utgående balans 2018-05-02: 131 245;66 sek 

§3.2 Antal betalda medlemsavgifter 2018-05-02: 110 st varav 3 nya sedan senast. 

 

 

AHLs Swish-nummer 123 387 84 36 är nu kopplat till AHL plusgirokonto.  

 
Beslut:  
Kjell ska fakturera Ekerö kommun-Elisabeth Lunde 40 000 kr för att klara likviditeten när 
fakturorna på måleriarbetena vid Uppgården kommer inom de närmaste månaderna.  

 

 §4 Rapporter, meddelanden och inkommen post 

§4.1 Renovering av stenmuren efter Adelsö Ringväg 

 
Green Landscaping är den entreprenör som Trafikverket anlitat för renovering av muren 
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Gordon Rönnberg håller i kontakterna med entreprenören. 

§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. 

 
Beslut taget under punkt 3 att fakturera Ekerö kommun med 40 000 skr. 

  §4.3 Renovering av Erik Anderssons gravsten 

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

 
Order lagd.  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. 

 
Kontakt 30/4. Om tre veckor trolig start! Hör av sig 1 vecka före! #sätt upp lapp om målningsarbete  

 
#Finns preferens på i vilken ordning fasaderna skal målas? 

 

#Lars fotodokumenterar fasaderna före ommålning (och efter) 
Beslut: Siri håller i kontakterna med Lene ang. störning / önskemål / synpunkter  
mellan café och målaren. 

  §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 

 

Enligt deltagarlistor:   
Årsmöte: 29 personer varav 15 kvinnor samt föreläsaren. 

 
Handelsträdgårdar: 41 personer varav 24 kvinnor samt föreläsaren. 

 
§4.6 Adelsö Föreningsråd 

 
Föreningsrådets pärm m kallelser o protokoll inte uppdaterad sedan 2014! 

 
 Beslut: Stintan listar saknade protokoll och kallelser och ordnar utskrift 

 

via annan person med utskriftsmöjlighet 
 

§4.7 Länsförbundet Stockholm hembygdsförbund (Ann Pettersson) 

§4.7.1 Begäran om protyptest och synpunkter på hembygdsföreningars hemsida! 

 
Utskickad till Anders S o Agneta (bildarkiv?); Siri o Lars(dokumentarkiv?) Siri (hemsida?) 

  §4.7.2 Beställning av tidningen Ledungen till alla i styrelsen kostnad: 80 kr/styrelsemedlem -320 kr 

 
Lars föreslår att Kjell skicka en lista med våra namn+adresser och begäran om prenumeration på 

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

§4.8.1 Björn Rydberg vill ge oss gratisreklam o ge oss möjlighet att få fler medlemmar 

 
Vårt förslag har kortats ned för att få plats! Kommer ut i början av juni! 

§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 och litet arvode. 

 
Hon har erfarenheter i annan förening med äldre personer. Egen eller lånad dator behövs! 

 

Beslutades föregående möte. 
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  §4.9 Bildvisning av Lars Törvalls hembygdsbilder 

 
Lars S träffade Lars T To 5/4. Resultat Fotoutställning är ett bord med bilder från 1974 och framåt. 

  

 
Lars Törvall väljer de foton som han tror har allmänintresse. 

  §4.10 SvD-artiklar om Adelsö fram till 1970 skänks på USB-minne t Adelsö Hembygdslag av A Sahlén 

 
Detta har tankats ner i Lars dator och Siri har en kopia på USB-minne.  

  §4.11 Underhåll av Adelsö Hembygdsgård undersöks av Björn Rydberg 

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

  §4.12 Utställningar på hembygdsdagen 

§4.12.1 Hur elektriciteten kom till Adelsö? 

 
A Sahlén bedriver forskning om detta 

 
Stig Collbergs intervju från Norrgården har jag fått från Agneta! 

 
Färingsö Hembygdsförening erbjuder sitt material och hjälp till oss. Leif Fredriksson 

 
Chatrin Abrahamsson har lovat att hjälpa till  

 
Lars S har hittat handlingar om elektrifieringen av Tofta/Hanmora 

  §4.12.1.1 Lars S kallar Anders S o Cathrine t gruppmöte 

§4.12.2 Jordkällarens historik, skötsel och funktion  

 
Cathrin Abrahamsson hjälper till med utställningen 

 
Snickargruppen får renovera vår jordkällare 

 
Maya o Laila får hjälpa till att visa vår jordkällare och ladda den med innehåll på ett trovärdigt sätt!  

 
Intresserade? 

 
Potentiellt föredragsämne i höst 

§4.12.2.1 Lars S kallar Cathrine, Maya och Laila och Agneta Lämplig tidpunkt? 

§4.12.3 Affisch för hembygdsdagen 

 
Vem vill göra affischen? Klar till nästa gång (Agneta? Cathrine? Annan?) 

  §4.13 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 

 
Potentiellt föredragsämne i höst 

  §4.15 Vårdplan för Uppgården från 2012 Uppgjord av byggnadsantikvarie Hedvig Bellberg 

 
Bör genomläsas av samordnare för snickargruppen Lars o Tommie? 

§4.15.1 Lars o Tommie träffas angående vårdplan för Uppgården 
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§5 Arbetsläget inom ansvarområdena 

§5.1 Uppgården     

 
Punkten bordlades, behandlades under andra punkter 

 
 
§5.2 Museikommittén -Anders Ellström 

 
Punkten bordlades. 

  §5.3 Dokumentationskommittén   -Lars  

 

Inget nytt 
 

§5.4 Programkommittén -Lars 

§5.4.1 Föredragsämnen under hösten 2018 

a Kolmilan 

b Bagarstugan 

c Jultallriken 

d Tomteverkstaden 

e Datorkurs? 

f Hur elekiciteten kom till Adelsö?// Jordkällaren -historik, skötsel och funktion? 

g Djur och grödor på Tofta/Hanmora  

h Bildvisning om Adelsös natur mm , Lars Törvall 

 

 
 

§5.4.3 Potentiella föredragsämnen och aktiviteter 

A Utflykt t Lötens sandtag Kjell 

B Tofta Holmar 

C Skolorna på Adelsö 

D Fornborgar på Adelsö (Stenby o Lindy?) 

E Släktforskning med DNA  -Lars vilande aktivitet 

F 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/Hanora i vårt arkiv 

G Jordbruket på Adelsö . 

H Hanmora  -faktainsamling påbörjas  

I Jordkällare -historik, skötsel och funktion 

J 
Hur bankväsendet växte fram! Världens första bank i Sverige 1668! 350 års jubileum 
Nytt förslag på mötet: Veteranbilsrenovering som pågår hos Olle Weslien. 

§5.5 
 
Bagarstugan   -Agneta  

 

Punkten bordlades 
 

§5.6 Örtagården och visningkupan och trädgården   -Siri 

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

 
Marknadsstånd                                                      Anders E 

 
Lotteri                                                                      Stintan 

 
Bagarstugan                                                           Agneta 

 
Bokning Musikgrupper/Hembygdsgård            Lars 

 
Utställning Kolmilan                                             Stefan 

 
Elektriciteten                                                         Lars via Anders  S 

 
Jordkällare                                                             Lars via Cathrine A, Maya, Laila 

 
Demo  Jordkällare                                                Maya 

 
Barnaktiviteter Hundar/hästar                          Kalle-Ville? 

 
Ljudanläggning                                                      Maya 

 
Välkomsttal                                                            Lars  

 
Tält                                                                           Anders E 

 
Bord/stolar                                                             Stefan 

 
Caféstöd                                                                  WMR via Siri 

 
Försäljning egna alster/marknadsståndsavgifter/nya medlemskap Kjell? (alt Jan Gertz) 

 
Städning skräp trädgård                                      Stefan 

 
Städning Hembygdsgård                                      Lars/Anders S/Stefan Q 

 

Örtagård/Visningskupa                                        Siri 
Beslut:  
Siri kontaktar Lene angående mat till musikanter ska bjudas på. 
Kjell kontaktar någon som kan ta upp 10 % i ersättning av innehavare av stånden på hembygdsdagen. 
 

  §6 Övriga frågor 

§6.1 Skyltprojektet     -Stintan 

 
Underlag från Stintan. Granskning av texter återstår.  

 
Undersökning av kostnad för att göra skyltar o strategi för uppdatering  #Stefan 

§6.2.1 Ambition att ha en första text t  styrelsemöte juni 

§6.2.1.1 Mangårdsbyggnaden  Lars/Stintan 

§6.2.1.2 Museet Lars/Anders/Stintan 

 
Bagarstugan Agneta/Stintan 

 
Vagnslidret Stintan/Anders/Stefan 

 

Örtagården  Siri 
 

§6.3 Annat ? 

 
Ännu ej besatta roller: Webb ansvarig; Kontakt utöver Lars mot snickargrupp 

  §7 Nästa styrelsemöte 

 

Fredag 8/6 kl 17 Adelsö Hembygdsgård. OBS tiden 
 

§8 Mötets avslutande 
 

Ordförande Lars Skedinger                                                          Sekreterare vid mötet Kjell Björk                                             


