
   

  

    

           

    

Verksamhetsberättelse för Adelsö Hembygdslag för år 2020   
   

Styrelsen har under året bestått av    
Ordförande   Agneta Collberg  

Vice ordförande   Stefan Qviberg  

Kassör     Kjell Björk   

Protokollförare   Roterat i styrelsen     

Ledamöter   Christina Qviberg        

   Anders Ellström   

   Maya Bergqvist   

Laila Månsson Wester  

Siri Lundmark  

Suppleanter   Eeva Axe   

Lars Skedinger  

   StefanQviberg   

   Rico Rönnbäck   

Hedersledamot   K V Jacobson   

   

Övriga poster och uppdrag inom Adelsö Hembygdslag   
Revisorer   Eva Holmberg   

   Eva Wiklund   

Revisorssuppleanter   Seth Björk   

   Per Lundstedt      

Valberedning   Berit Dreyfert  

   Kristina Lennartsson   

      

      

Museikommittén  Anders Ellström, Stefan Qviberg   

Programkommittén  Agneta Collberg, Lars Skedinger, Stefan Qviberg    

Dokumentationskommittén Lars Skedinger,  KV Jacobson  

Bagarstugan och bakningsdagar Agneta Collberg   

Örtagården och bivisningskupa Siri Lundmark, Maya Bergqvist, Laila Månsson Wester   

Hembygdsdagen, kontakten med marknadsdeltagare – Stintan Qviberg   

Kontaktperson till Adelsö Föreningsråd Stintan Qviberg, Laila Månsson Wester  Kontaktperson för 

reparation och underhåll Rico Rönnbäck  Kontaktperson Café Hovgården  Siri Lundmark   Externa 

kontakter övrigt Lars Skedinger  

Reparation och underhåll av byggnader Raymond Larsson, Mats Lundgren och Gordon Rönnberg 

(Snickargruppen)   

Hemsidesansvarig  utanför styrelsen Kalle Runristare   

Bildarkivet  Agneta Collberg  

Avläsning av el. Kjell Björk läser av elen på Uppgårdens övervåning   



   

  

    

           

   

Medlemmar   
Antalet betalande medlemmar var 86. Medlemsavgiften för år 2020 var 150 kr. Föreningen har en he-

dersmedlem Johan af Klint.   

   

Möten   
Årsmötet hölls söndagen den 1 mars 2020 i Hembygdsgården. Protokollet finns att läsa på Hembygdsla-

gets hemsida.    

Efter det formella årsmötet berättade och visade Agneta Collberg bilder från ” En småbondes dagbok 

från 1949 på Lundkulla. Händelser i stort och smått,” Rico Rönnberg läste texten från dagboksanteck-

ningarna samtidigt som bilder visades.  

   

Styrelsemöten. Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden. Protokollen återfinns 

på Hembygdslagets hemsida.   

   

Stöd och bidrag   
Från Ekerö kommun har Adelsö Hembygdslag erhållit verksamhetsbidrag på 8.000 kr för år 2020.    

Från Studieförbundet Vuxenskolan har Hembygdslaget erhållit 400 kr i bidrag.   

   

Angående Uppgården  och kostnader  
 

Ekerö kommun ersatte Adelsö Hembygdslag för kostnader för ”vägskötsel” – en kostnad som Adelsö 

Hembygdslag stått för och som enligt det skrivna avtal som finns borde ha fakturerats till Ekerö kommun 

direkt. Vägskötseln avser åren 2017-2018-2019 och det ersatta beloppet är 5.188 kr.  

 

Det gamla avtalet angående elförbrukning har slutreglerats med WMR.  

  

  

Aktiviteter  och arrangemang 

 
Under 2020 drabbades Sverige och världen av en pandemi – Covid 19 – som visade sig vara ett mycket 

smittsamt virus som bl.a. i Sverige bidrog till att många människor blev sjuka och även avled. Folk-

hälsomyndigheten kom med sina restriktioner som bl.a. innebar att samhället på många sätt ”stängdes 

ner” och aktiviteter fick ställas in. För Adelsö Hembygdslag innebar det bl.a. att Vandringsdagen, Hem-

bygdsdagen, Tomteverkstan och jultallriken fick ställas in. Några utomhusaktiviteter kunde dock genom-

föras.  

 

  

  

   

  



 

    

  

               
    

   
  

KULTURRAPPORTEN VÅREN 2020 
Årsmöte med föreläsning 

”En småbondes dagbok från 1949 på Lundkulla” 

Ledare: Agneta Collberg och Rico Rönnbäck 

Tid: Adelsö Hembygdsgård söndag 1 mars kl 1800 

 

I lantbrukskalendern från 1949 skriver Edith Collberg med en mening per dag, om vad som händer på 

gården under året. Detta beskriver händelser i stort och smått, hur arbetssysslorna varierar efter säsong. 

Till detta visades bilder, mestadels tagna av Stig Collberg, som illustrerade verksamheten. Rico läste ur 

dagboken och Agneta beskrev bilderna.  

Antal deltagare:   31st               Varav kvinnor:  17 st                          

 

Smyckning av Trefaldighetskällan 

Ledare: Agneta Collberg  

Tid: Finnhagskällan. Torsdag 28 maj ”Drop in” 15-19 

Vi smyckade källan inför trefaldighet. Drack 7 klunkar vatten under tystnad för att bli av med allt ont nu 

i Coronatider. Vi pratade runt symboler och folktro som hjälper i svåra tider. Berättade om källrået som 

vakar vid källan, som stundom visar sig i form av en groda och visst fanns det en sådan där. 

Underbar eftermiddag / kväll med ”drop in” i skogen. 

Antal delatagare:   26 st               Varav kvinnor:  18 st                          

 

Mångkonstnären Beryl Kornhills trädgårdsvisning och Villa Spelrum  
Ledare: Beryl Kornhill 

Tid 14 juni  

Beryl Kornhill visade sin unika och vackra trädgård på Adelsö. Beryl hade delat upp sin trädgård i 

mindre rum med olika tema åtskilda av porlande små bäckar. Elva intresserade deltagare njöt av upple-

velsen, som avslutades med förtäring på Beryls altan med utsikt över vattnet i öster. 

Antal deltagare: 11 st 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

    

           

 

KULTURRAPPORTEN HÖSTEN 2020 

Runstensparken i Lindby 
Ledare: Kalle Runristare 

Tid: Söndag den 27 september 

Plats: Runstensparken Lindby 

Vi fick en egen visning av runstensparken i Lindby av Kalle Runristare. Runstenarna är avbildade i na-

turlig storlek men färglagda för att lättare kunna se ornamentik och symbolik. 

Underbart med en så engagerad, kunnig och inspirerande föreläsare på hemmaplan. En oförglömlig dag i 

runstensparken. 

 

Tipspromenad på Uppgården. 
Ledare: Styrelsen 

Tid: Uppgården den 28 november 

Tyvärr blev vi tvungna att ställa in denna aktivitet på grund av nya restriktioner från regeringen i pande-

mins skugga. 

 

                                              
  
  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  



 

    

  

               
    

 

 

Uppgården 
 

Det finns en läcka på taket, vid entrén, som ännu inte är åtgärdad. Enligt kontakt med Raymond 

Larsson Snickargruppen bör en plåtfirma kopplas in.   

  

Trädgården   

Visningskupa med bin.    

Bengt Haglund har även detta år ordnat och satt upp en visningskupa med bin i närheten av Örtagår-

den.    

   

Örtagården har kompletterats med växter inköpta från Gustavshills handelsträdgård, Färingsö.   

   

Gåvor 

Dokumenthandlingar från Lars Hanner Tofta har skänkts till Hembygdslaget. Innehåller bl.a. 

köpebrev, bouppteckningar, skiften och ombyggnader. 

 

Bok skriven av Hanna Rydh ”Adelsö” har skänkts till hembygdslaget.    

   

    

  

 

Adelsö i september 2021   

 

 

 

 

Lars Skedinger              Agneta Collberg                 Maya Bergqvist                 Kjell Björk   

   

   

   

Stintan Qviberg             Stefan Qviberg                    Anders Ellström              Siri Lundmark 

    

   

   

Laila Månsson Wester             Eeva Axe             Rico Rönnbäck                        

    

   

   

     

  


