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PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE MÖTE 2005-03-21 

Tid:             Kl. 19,00 
Plats: Uppgården, Adelsö 

Närvarande: Tommy Myrsell, ordförande (AHL) 
Göran Lindblad, kassör (AFR) 
Christer Nordemo, sekreterare (AFR) 
Gunnar Axe (AHL) 
Janne Giertz (VA/BK) 

Inbjudna: Seth Björk, gårdsfogde för Uppgården 
 Ove Westerberg, Sättra Gårdsråd (SGR) 
 Per Erik Sjögren, Sättra Gårdsråd (SGR) 

Ej närvarnde: Eva-Maria Fogelqvist (AKSF), anmält förhinder 
Tathy Larsson (AKSF), anmält förhinder 
Maud Donatello (ASK) 
Fredrik Nordstrand (AIF) 
Barbara Baron (BK) 
Ingemar Larsson (AF) 

 Gunilla Eriksson (CK) 
Margit Jonsson (AKSF) 
Anita Riverstål (RK) 

1. Sammanträdet öppnades. 

2. Kallelse och förslag till dagordning godkändes. 

3. Justering av protokollet utförs vid nästa möte. 

4. Protokollet från AFR:s möte 2005-01-31 godkändes. 

5. Sommarprogram 2005 
Sommaraktiviteter 2005 från respektive föreningar skall vara Christer Nordemo (AFR) 
tillhanda senast 2005-04-15 för att komma med på ”Adelsö Sommarprogram 2005”. I 
år kommer programmet inte att delas ut i alla brevlådor utan kommer i stället att sättas 
upp i A3/A4-format på anslagstavlorna: Sjöängen, Färjbacken, Marielundsvägen, 
Sättra, Lindby, Hallsta, Fridhemsplan, Handelsbodsplan, Pizzaplan samt läggas ut hos 
Borins Handelsbod och Adelsöpizzerian. 

6. Sättra Gårdsråd 
Ove och Per Erik från Sättra Gårdsråd (SGR) presenterade sin förening samt deras 
önskemål om att SGR skulle bli medlem i Adelsö Föreningsråd (AFR). Mötet 
beslutade enhälligt att SGR är välkomna som medlem i AFR. Information om SGR 
samt kontaktpersoner läggs ut på hemsidan. 

7. Vandringsdagen 
Vandringsdagen är den torsdagen den 5 maj mellan kl. 11,00 och 15,00. Följande 
stationer är planerade: 
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a. Start: Röda Korset säljer lotter och kartor (enl. Janne Gertz). 
b. Kunsta Gravkullar: Adelsö Hembygdslag serverar mjöd. 
c. Kunstabergets utsiktstorn: Adelsö Föreningsråd serverar saft och kakor 

sponsrade av Borins Handelsbod. 
d. Sandstranden Horn: Klass 4 Munsö Skola säljer grillad korv, läsk m.m. till 

förmån för sin klassresa. 
e. Fiskare Widlunds brygga: Adelsö IF serverar mat och dryck till 

självkostnadspris. 
f. Sättra Trädgård: Adelsö Kyrkliga Syförening säljer fika med dopp till 

självkostnadspris. 

Röjning av vandringsleden sker lördagen 23 april kl. 11,05 med samlig vid 
Norrängens parkeringsplats. I möjligaste mån bör varje förening ställa upp med en 
representant för röjningen. Christer Nordemo ser till att det finns markeringsfärg, 
färgband och en motorsåg. Var och en bör ta med sig yxa samt såg. Om möjligt bör 
leden röjas så att en bredd på minst 1,5 meter finns. 

Christer Nordemo ser till att det finns informationsblad i brevlådan vid starten på 
vandringsdagen. 

8. Adelsö Hembygdsgård 
Klartecken om övertagande väntas under april månad, förutsatt att kommunen 
godkänner Adelsö Församling. Efter detta behövs också ett beslut av Kyrkonämden. 

9. Uppgårdens vagnslider 
RAÄ har lämnat klartecken. Ansökan är behandlad av kommunen och nu väntar en 
överklagandetid på tre veckor. 

10. Rapport från ordföranden  
Ordföranden hade inget att rapportera. 

11. Rapport från kassören 
Kassören hade inget att rapportera. 

12. Rapport från sekreteraren 
Sekreteraren vill att varje förening ansvarar för att informera sekreteraren i Adelsö 
Föreningsråd om vilka två representanter från varje förening som är kontaktpersoner. 
Detta meddelas Christer Nordemo på e-post adelso@nordemo.nu eller telefon 
56051560. Dessutom vill han ha, från de föreningar som saknar hemsida, en kort 
beskrivning av respektive förening samt kontaktuppgifter till den samma. 

13. Kommande sammanträden 
2005-09-05 kl. 19,00, sannolikt i Uppgården 
2006-01-30 kl. 19,00, sannolikt i Uppgården 

14. Övriga frågor 

a. Takomläggning på Uppgården kan sannolikt ske under maj månad. 
Upphandling pågår. 
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b. Uppgårdens gårdsfogde, Seth Björk, vill se en längre plan gällande 
Uppgårdens underhåll och uthyrning. Tommy Myrsell (AHL) meddelade att 
hembygdslaget arbetar med en sådan plan och återkommer i ärendet. 

15. Sammanträdet avslutades 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
___________________________ 
Christer Nordemo 
 
 
Justeras 
 
 
___________________________  ___________________________ 
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