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Mötesprotokoll styrelsemöte i Adelsö Hembygdslag 
Mötet hölls onsdagen 2018-06-08 mellan 17:00 och 19.00 i Adelsö Hembygdsgård 
 

Närvarande:  
Ordförande Lars Skedinger 
Kjell Björk 
Siri Lundmark (kaffekokning) 
Christina Qviberg,  
Anders Ellström 
Stefan Qviberg 
Agneta Collberg 
Laila Månsson Wester 

 
Frånvarande:  
Kalle-Ville Jakobsson 
Tommy Hindstam 
Maya Bergqvist 

 
 

Protokollet består av 6 sidor, punkterna §1 till § 8 
 

Hembygdsgårdens högtalaranläggning 
Med anledning av problem att använda högtalanläggningen vid vårens föredrag så hölls mötet i  
Adelsö hembygdsgård. Som representant för hyresvärden Ekerö pastorat var Monika Engelhart. 
Monika berättade och svarade på frågor. Efteråt gavs alla möjlighet att testa sin röst i högtalarsystemet, 
via headsetet och via handmikrofonen. Vi lärde oss bl a följande: 
 

 Så länge ingen har felanmält utrustningen, anses den felfri och inga kontroller görs av kyrkan 

 Eftersom utrustningen är i ett ”offentligt rum” så kan det inte garanteras att lek förekommer 

 Om fel upptäcks i god tid innan, kan det ev åtgärdas via likvärdig utrustning som finns på Munsö 

 Endast skarvkabeldosans röda on/off knapp ska slås på för att komma igång 

 Handsfree mikrofon behöver ibland nya batterier, dessa finns då i reserv 

 Mötesorganisatören bör utse en person som lyssnar in ljudet i lokalen och gör justeringar före 
och under pågående möte 

 Om talaren använder handsfree står talaren lämpligast mitt i rummet mellan högtalarna 

 Eventuella frågor från åhörarna måste upprepas av talaren i headsetet eller bör någon utsedd 
person går runt med handmikrofonen för att alla ska höra åhörarnas frågor 

 Talaren bör om möjligt undvika hmmmanden aaaa och eeee när mikrofonen är påslagen 

 Enligt Hörselskadades Riksförbunds hemsida krävs hörselslinga i samlingslokaler för fler än 50 
personer enligt Diskrimineringslagen (2008:567). Detta gäller för organisationer som anordnar 
offentliga sammankomster 
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§1 Öppnande av möte 

 
Kallelse och dagordning godkändes 

§2 Föregående protokoll mm 

 
Föregående protokoll har distribuerats 8/6 men har ännu inte justerats 

§2.0 
Gunnar Axe har gått bort! Begravning 21/6. Anmälan senast 14/6 f deltagande.  
Beslut: Christina Qviberg kontaktar Cancerfonden och anmäler 500kr 

  

 

 
§2.1 Café Hovgården  
Siri rapporterade från kontakterna med Lene på WMR. 
Laila meddelar att hennes ambition är att inom kort få klart med namnskyltarna.  
 

§2.1.1 Renovering av postrummet 

§2.1.2 Möblering nedervåning 

  

  §2.1.3 Möblering övervåning 

  

  §2.1.4 Ommålning av Uppgårdens mangårdsbyggnad 

 
Fasader fotograferades 20/5 av Lars 

 
Ställningarna monterades på sydsidan 21/5 

 
Arbetet påbörjades på heltid 28/5 

 

Bagarstugans lilla sydvästra rum används för lagring av målarfärg mm. Målaren o Agneta har  
nyckel 

 
5 veckor är trolig tid för målning 

 
Snickargruppen träffade målaren tosdag 17 maj ang hantering av besiktning av målningsarbetet 

 
Målaren säger till före ställningar flyttas till ny vägg. 

  §2.1.5 Övrigt 

 
Siri kommer inför hembygdsdagen ta upp vad AHL har för förväntningar, och ”hålla i trådarna” 

  

  §3 Ekonomi Kjell rapporterar 

§3.1 Utgående balans 2018-06-08:  108 764:86 kr 

§3.2 Antal betalda medlemsavgifter 2018-06-08: 110 st 

 

Artikeln i Adelsönytt har gett: En ny medlem. 
 
Pågående ekonomi: 
Ekerö kommun har faktureras 40000kr för att likviideten ska räcka att betala Helgö måleri. 
WiLa stenhuggeri har fått sin faktura på 21330kr betald av AHL. 
Beslut: Kjell ska fakturera Ekerö pastorat 11330kr som en dalkostnad av WiLa faktura. 
Beslut: Stefan Q skriva ett deponeringsbrev avseende sin vagn som nu är i vagnslidret 
Beslut: Kjell ska uppdatera årsprenumerationen med aktuella namn på tidningen Ledungen  
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§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 

 
Gordon har kontakt entreprenören. 

§4.2 Ansökan om EU-bidrag; projektstöd via jordbruksverket 

 
Handläggningsstatus för journalnummer 2017-1506 

 

Arbetena påbörjade och faktura är skickad till Ekerö kommun för att säkerställa AHL likviditet 
I väntan på Jordbruksverkets EU-bidrag. Fakturan skickades efter AHL styrelsemöte i maj. 

  

§4.3 

Renovering av Erik Anderssons gravsten 
Avslutat 
Beslut: Lars ska fotografera och skicka bild till Mälaröarnas tidning för ev. reportage. 

  §4.4 Beställning av arbete från Helgöns måleri och snickarservice AB 

 
Montering av ställningar 2018-05-21. Arbetet igång 

  

  §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 föreläsare 

 
 Handelträdgårdar:   41 personer varav 24 kvinnor samt föreläsare 

 
 Erik Andersson:        35 personer varav 19 kvinnor samt föreläsare 

 
 Fågetskådning:           5 personer varav 2 kvinnor 

 
 Olle Nordberg           15 personer 

 

 Finnhagskällan         15 personer varav 9 kvinnor 
 

§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 

 
Beslut: att Kjell skicka en lista med våra namn och adresser och begäran om prenumeration på 

 
tidningen Ledungen till Ann Pettersson, länsförbundet Mail= ann@hembygd.se 

  §4.11 Besök på Hanmora av Lovö Hembygdsförening sö 27/5 

 
Lars rapporterar att ett 10-tal personer guidades om Hanmoras ägar- o byggnadshistorik.  

 
Rundvandring och ägarna bjöd på kaffe. Gästerna på bullar. 



 
 

4 
 

 
§4.12 Utställningar Hembygdsdagen 

 
 
§4.12.1 Hur kom elektriciteten 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 

 
Närmast: Lars och Anders S träffar Leif Fredriksson, Färingsös hembygdsförening, ang deras 

 

tidigare utställning i hur elen kom till Färingsö.  
Disk idéer, källor, lämpliga ansatser Må 11/6 kl 10 

§4.12.1.1 Lars S kallar Anders S o Cathrine t gruppmöte därefter 
 
 
 
 
§4.12.2 

 
 
 

 

Jordkällarens historik, skötsel och funktion  
Cathrin Abrahamsson hjälper till med utställningen. 

 
Tommy har accepterat att hålla i To-do-listan o sammankalla snickargruppen 

 
Demo-grupp: Maya o Laila o Siri visar vår jordkällare på hembygdsdagen. 

  §4.12.3 Kolmilan 

 

Stefan Qs utställning klar 
 

§4.12.4 Foto-utställning Lars Törvall 

 
Visar Adelsöbilder vid ett bord 

  §4.12.5 Affisch för hembygdsdagen 

 
Vem vill göra affischen? Inga beslut.   

  

  §4.12.6 Ö-laget Anita Tennfors har tackat ja till deltagande enligt förra årets villkor. Tält önskas 

§4.12.7 Adelsö Blåsare har inbjudits. Johan Wallnäs undersöker o återkommer 

§4.12.8 Linda kommer m 2 ponnyer f barnridning o Isabell f beridet bågskytte (enligt kalleVille) 

§4.12.9 Camilla m stor agility m annan agility-klubb, om vi inte tycker att det kolliderar (ja alt nej!) 

§4.12.10 Björn Ambrosianni tackat ja till bokbord m tält 

§4.12.11 Försäljning av AHLs tröjor och böcker o kassar. Jan Gertz 

§4.12.12 Marknadsföring/anpassning/anmälan datorkurs Sonja Kvål 
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§14.13 Hilma af Klint aktiviteter 

 

 Lena Ohlin o Lars Hallström gästar Hanmora 27/6 tillsammans m Johan af Klint.  

 Skådespelerskan Lena Ohlin ska spela Hilma af Klint på film. 

 

 Hilma af Klint utställning till Brasilien.  

 Bok om Hilma kom i våras av Anna Laestadeus Larsson 

 
 Undersöker om Britt Mari von Malmborg vill upprepa sin föreläsning om Hilma.  

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

 
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 

  §5 Arbetsläget inom ansvarområdena 

§5.1 Uppgården     

 
Ommålning i arbetspool 

 
Renovering av jordkällaren 

 
Aktivering av snickargruppen 

 
Lars kontaktar vår kontaktman angående avverkning av dåligt äppelträd f finansiering 

§5.2 Museikommittén-Anders Ellström 

 
Beslut: Anders och Stefan köper det som behövs för att arrangera visning i vagnslidret. 

  

  §5.3 Dokumentationskommittén   -Lars  

 
Inget nytt 

§5.4 Programkommittén    -Lars 

§5.4.1 Föredragsämnen/aktiviteter 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 Hilma af Klint-föreläsning+marknadsföring av Hilma  

i ljusstöpning 

§5.4.3 Potentiella föredragsämnen och aktiviteter 

A Utflykt t Lötens sandtag           Kjell avföres? 

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.  



 
 

6 
 

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

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

§5.5 Bagarstugan   -Agneta 

  §5.6 Örtagården och bikupan och trädgården   -Siri 

 
Siri rapporterar att Haglund Munsö har fyllt på med bin till en kostnad av 500kr 

  §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, Siri 

 
Demo Jordkällare                                            Maya, Laila 

 
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 Jan Gjerts 

 
Städning skräp trädgård                                     Stefan 

 
Städning Hembygdsgård                                    Lars/Anders S/Stefan Q 

 
Örtagård/Visningskupa                                      Siri 

  §6 Övriga frågor 

§6.1 Skyltprojektet     -Stintan 

 
Diskussioner inga beslut  

§6.3 Annat 

§7 Nästa styrelsemöte 

 
Torsdag 26/7 kl 19 Uppgården 

§8 Mötets avslutande 
 

Ordförande Lars Skedeinger  Sekreterare vid mötet Kjell Björk 

____________________________ _______________________________ 

 


