ADELSÖ FÖRENINGSRÅDS HÖSTMÖTE
Torsdag den 23 september 2021 kl 18.00 i Hembygdsgården
Närvarande :
Mats Lundgren
Olle Weslien
Ingrid Weslien
Rigmor Wallin
Maria Höglund
Helena Puaschitz
Stintan Qviberg
Agneta Collberg
Stefan Wåhlin
Kalle Runristare
Anders Gustafsson
Beryl Kornhill
Emilia Törvall

Värna Adelsö
Adelsö IF
Adelsö IF, Sekreterare
Adelsö Evenemang
Smedjan
Smedjan
Adelsö Hembygdslag
Adelsö Hembygdslag
SpelTräskets Vänner STV
Alsnu Vikingar
Birkakören, Ordförande
Världsarvsteatern
Café Hovgården

1. Ordföranden öppnade mötet.
2. Till protokolljusterare valdes Maria Höglund och Rigmor Wallin.
3. Föregående protokoll lästes upp av sekreteraren.

Man undrade om fotona som var tagna av Göran A på Olle Nordbergs tavlor. De skulle
dokumenteras och arkiveras av ordförande och sekreterare, men dom har inte fått fotona än.
Prata med Göran om det.
Agneta C nämnde att på Vandringsleden strax innan Kunsta berg är det lite sankt efter allt regn, och
det skulle behövas åtgärdas. Ove W och VA ser över det. Protokollet godkändes.
4. Ekonomisk rapport lämnades av Eva som inte kunde närvara. Anders G läste upp den. Vi har 5300

kr drygt på Plusgiro och Swedbank. Borde avveckla den ena. Mötet beslutade att stänga Plusgirot
och bara använda Swedbank. Ingen swish.
5. Återblick från Vårmötet: Hembygdslaget tackar för de bidrag de fått för ”Mälarens Pärlors” nytryck.

Uppskattad folder. Nu är ”Alsnuhus” foldern slut.
6. Kommande aktiviteter:

Adelsö Evenemang – Halloween för barnen, Julmarknad, Annandagspingis och Julgransplundring.
Smedjan- Inget planerat förutom Julmarknad.
Hembygdslaget – Tipsrunda på Uppgården en helgdag i december.
STV – Börjar om 2 veckor sina veckomöten.

Vikingarna – Spontana möten, inget bokat.
Världsarvsteatern – Ligger lågt än så länge. Hade innan föreställningar om historiska figurer, nu är
tanken att göra föreläsningar om dem. Ev ha med musiker och skådespelare. Börjar kanske redan i
år, kanske samarbete med andra föreningar.
Birkakören – Har nu äntligen börjat sjunga igen. Det blir 2 st Julkonserter till Jul, den 18 dec.
Sjunger också på Valborg 2022.
Värna Adelsö – Tidningen Adelsönytt kommer i november. Delas ut till befolkningen på Adelsö och
utanför Adelsö. Antalet ökar. Delat ut till ett 40-tal kommunpolitiker i Kommunfullmäktige, nu vill
även ett 40-tal andra politiker ha. Har haft Politikermöten med inbjudna politiker ihop med
tidningsutgivningen, senast KD. Mycket populärt. Skolan är en ständig fråga, liksom Vildsvinen,
Skjutningarna på Munsö och Bussarna.
Adelsö IF – Har nyss haft Årsmöte, där nu majoriteten i styrelsen är kvinnor. Planerar Julmarknad på
Dansbanan, som det var förr, ihop med AE. Skidresa till Romme i Mars.
Café Hovgården – Emilia och Jimmy har haft fullt upp i sommar. En bra säsong där man serverat
över 10 000 personer under 3 månader. Dom vill hålla sig uppdaterade och är gärna med på möten.
Till 2022 förenklas köket då dom inte har någon kock. Lite längre öppet på hösten, även öppet
under evenemang i Hembygdsgården. Fortsätta med kvällsöppet fred-lö. Öppnar i april.
7. Kalendariet – Vi uppmanar ansvarig i Föreningarna att lägga in sina AKTIVITETER och ÅRSMÖTEN i

Kalendariet. Skicka mail till Kalle/Admin.
8. Hembygdsgården – Den stänger nu i 4 veckor för fortsatt renovering. Det ska in nya entrédörrar i

stora salen (Skeppet), och nya konferensrum (Jollen) ska göras. Toaletterna kommer senare. Måste
också göra något åt akustiken i stora salen, i form av någon sorts ljudplattor i tak/väggar. De får
samsas med Olle Nordberg tavlorna. Ljudanläggningen är kvar. Vi måste få till en informationskanal
mellan Ekerö Bostäder och Adelsö. Ann Björklund är ansvarig. Kanske använda Kalendariet och
skicka till tipsa@adelso.se och till Anders G när något är på gång i Hembygdsgården. Ordförande
ska meddela Ekerö Bostäder om detta.
Diskussionen mellan Ekerö Bostäder och AIF om övernattning i lokalen fortsätter.
Prislistan finns på Kommunens hemsida www.ekero.se/uppleva&göra/hitta och boka lokaler
lite längre ner på sidan hittar du ”Priser för att hyra lokaler”.
Barnaktiviteter i Hembygdsgården är avgiftsfria, men vuxenaktiviteter kostar. Föreningar på Adelsö
som använder lokalen regelbundet får halverad hyra. Infocentret i entrén är öppet varje dag 9-15.
9. Övriga frågor och information – Stefan W informerade om att Faravid Svalfors af Ugglas är

projektanställd av Kommunen på ett år för Projektet Hovgården och Världsarvet. Skall göra en
projektplan till Kulturchefen om hur man hanterar Världsarvet. Söker underlag för området. Han
önskar träffa Föreningsrådet för synpunkter. Stefan W försöker få ihop ett möte den 29 oktober
eller 5 november, dagtid.
Julmarknad – beslutades att ha lördagen den 27 november (1a Advent) likt förra gången, en
”ADELSÖ RUNT” marknad med många aktörer, såsom Blomverkstan, Toftabutiken, Adelsö Butik,
Smedjan, Dansbanan (AIF och AE) och Café Hovgården, ev fler. Vi träffas och planerar tisd 5 oktober
18.30 på Cafe Hovgården.
Ha en ljuständning i samband med Julmarknaden med marschaller på nya muren vid Stenby.
Agneta C fixar marschaller.

10. Nästa möte är den 29 oktober kl 15.00, med Faravid. Lokal meddelas senare.

Sedan kommer Årsmötet lördagen den 29 januari 2022 kl 14.00 i Hembygdsgården.
11. Anders G avslutade mötet
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Ingrid Weslien Sekreterare

Anders Gustafsson Ordförande

_________________________________

______________________________________

Justeras

Maria Höglund

Justeras

Rigmor Wallin

