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PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE MÖTE 2006-03-20 

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

Anders Ellström Ordförande Adelsö Idrottsförening AIF 

Göran Lindblad Kassör Adelsö Föreningsråd AFR 

Ove Wallin Sekreterare Adelsö Föreningsråd AFR 

Seth Björk Gårdsfogde Adelsö Föreningsråd AFR 

Gunnar Axe  Adelsö Hembygdslag AHL 

Janne Gertz  Värna Adelsö VA 

Barbara Baron  Birkakören BK 

Svän Fogelqvist  Adelsö-Munsö Församling AMF 

Christina Qviberg  Adelsö-Munsö Församling AMF 

Ove Westerberg  Sättra Gårdsråd SGR 

Lena Johansson  Riksantikvarieämbetet RAÄ 

 

1. Sammanträdet öppnades. 

2. Kallelse och förslag till dagordning godkändes. 

3. Justering av protokollet.  
Till att justera dagens protokoll valdes, Göran Lindblad samt Seth Björk. 

4. Föregående protokoll. 
      Protokollet från årsmötet 2006-01-30 godkändes och lades till handlingarna. 

5. Rapport från ordförande. 
Ordförande redogjorde för den information som cirkulerat vad gäller det påstådda  
nedläggningshotet mot Adelsö kommunala förskola. Efter diskussion beslutades att 
tillställa Kommunstyrelsen samt Barn och Ungdomsnämnden en skrivelse i frågan för 
att uttrycka Föreningsrådets oro för en kommande nedläggning och konsekvenser som 
kan bli en följd av en nedläggning. Uppdrogs åt ordförande att genomföra detta. 

6. Sommarprogrammet. 
Originalet lämnas till Ekerö kommuns kontorsservice för tryck. Christer N. kontaktas 
för att ta fram original för detta. Ambitionen bör vara att utdelning till samtliga 
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postlådor på Adelsö bör ske till Valborgshelgen. Förslag att utdelningen fördelas 
mellan fysiska personer i AFR. Anders E och Owe W svarar för samordningen. 

7. Röjningsdag. 
Som tidigare beslutats är röjningsdagen för vandringsleden fastlagd till 22 april kl. 
11.06 med samling vid Norrängs-parkeringen. 
Ny markägare av Skansberget. Önskemål, från den nya markägaren, att leden läggs 
om så att den går nedanför/runt Skansberget i stället för dagens sträckning över  
Skansberget. Möte med markägaren för vidare diskussion kommer att företas.   
 
- Stolpar för utmärkning av leden är beställt av Ove W.  Impregnerade stolpar,  60mm. 
Pris 23:-/st inkl. moms. 
 
- Skyltar, för markering av  vandringsledens sträckning, kan införskaffas med hjälp av 
Stig Olsson, Munsö. 
 
- Blå färg, Gunnar A & Janne G inventerar och ser över behovet av eventuellt 
ytterligare inköp av färg. 
 
- Ledens slut, vid Norränsplan, måste ses över för ny dragning p.g.a. nybyggnationer 
av hus. Ny dragning, troligen över Qvibergs mark, måste företas. Inga problem med 
detta enligt Christina Qviberg. 
 
- Tillgängliga att deltaga på röjningsdagen: Ove Wallin, Anders Ellström, Lasse 
Karlsson, Christer Nordemo, Ove Westberg.  Övriga som kan röja annan dag hjärtligt 
välkomna att anmäla sig till detta. 
 
Stationer och dess placeringar. 
Svän F. väckte tanken om att anordna friluftsgudstjänst utmed leden. Ett förslag som 
framlades var vid Kunsta Berg. Svän F Funderar vidare och återkommer med förslag. 
 
I övrigt verkar det följa enligt tidigare år. 
 
- Norrängen/starten av leden AFR  Lotteri & kartor 
- Norrängsplan  Skolklass  Korv 
- Kunsta kullar  KVJ  Mjöd 
- Kunsta Berg/utsikten Borins/SGR  Saft & kakor  
- Fiskare Widlund  AIF  Soppa 
- Sättra Trädgård  AKSF  Kaffe 
 
Kartor införskaffas via Ekerö kommun. Ove W ordnar detta. 
 

8. Uppgården 

a. Avtal är nu tecknat med kommunen gällande vagnslidret. 

b. Café entreprenör: Förhandling pågår. Villkor för verksamheten skall inhämtas 
från Miljö & Hälsoskyddskontoret i Ekerö kommun. 
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9. Adelsö Hembygsgård 
Förhandlingar pågår mellan kyrkan och kommunen. Ambitionen är att avtal skall 
skrivas under våren.  

10. Nästa sammanträde. 
Måndag 16 oktober kl 19,00 i Uppgården. 

            Årsmöte:  29 januari 2007, kl 19,00 i Uppgården. 

11. Information från Riksantikvarieämbete (RAÄ). 
Till mötet hade Lena Johansson, RAÄ, inbjudits. Hon har sitt arbete på Björkö/Birka.     
Anledningen till inbjudan var att hon skulle informera om vad som framledes kommer 
att hända med det som idag är RAÄ ansvar på Björkö/Birka och Hovgården.   
Kommunen har under våren haft ett möte med representanter för Adelsö och RAÄ. 
Nya grepp kommer att tas för att uppmärksamma Björkö/Birka och Hovgårdsområdet.                         
Ett första led är att Vägverket kommer att skylta från E4 och E20 mot Världsarven vid 
Drottningholm och Hovgården/Birka. Detta kommer att göras under våren. Det 
innebär att vissa åtgärder måste företas. Det handlar bl a. om skyltning. Skyltning om 
toaletter, parkerings-möjligheter, för såväl bilar som bussar, båttrafiken, 
turistinformation etc. 
 
Lena berättade vidare om förändringar inom RAÄ där man from i år lägger ut all sin 
verksamhet på Björkö/Birka på entreprenad, vilket gör att flera privata aktörer och/ 
eller föreningar har möjlighet att visa sitt intresse om man så vill. Reguljära 
båtförbindelser mellan Adelsö och Björkö är nödvändig men AFR framförde att detta 
inte sker på ett tillfredsställande sätt. 
Från RAÄ ser man gärna på ett fortsatt och utökat samarbete med lokala aktörer och 
befolkning på såväl Björkö som Adelsö. 
 
Janne G ansåg  att vi måste eftersträva garantier för att säkra transporter mellan 
Hovgården-Birka. RAÄ-Kommunen-Länsstyrelsen måste ta ett stort ansvar här. Och 
varför är inte Ekerö kommun medlem i Skärgårdsstiftelsen? 
 
Inför årets säsong är den främsta prioriteringen att tillse att ”toalettfrågan” får en 
acceptabel lösning. Behovet akut är 2 st vid bilparkering, 1 st. vid båtbryggan samt att 
toaletten i Brandstationen omedelbart öppnas..  
Vidare måste skyltning för buss resp. personbilar göras. Lämpligaste bussparkering är 
vid Adelsövallen. Parkeringen måste iordningställas för ändamålet. 
Turistparkering bör ej tillåtas utanför kyrkan samt ej heller vid Hembygsdgården. 
 
Enades om att inbjuda kommunens representanter till nytt möte med ytterligare 
information vad gäller EU-bidrag, ansvarsfrågor etc. Lena tar på sig att kontakta Eva 
Mill på kommunen.  

12. Övriga frågor 

a. Overhead projektor. 
Christer N. föreslår att föreningarna inom AFR går samman och köper in en 
modern projektor som kan ansluts till dator (Lap top).   
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Beslutades att uppdra åt Christer N. att införskaffa projektor samt även att ta 
ansvar för nämnda projektor avseende utlåning mm. 

b. Avsiktsförklaring. 
Adelsö Hembygdslag vill ha en avsiktsförklaring mellan Adelsö Hembygdslag 
och Adelsö Föreningsråd för att klargöra det uppdrag Hembygdslaget har 
påtagit sig avseende Uppgården inklusive Bagarstugan, Muséimagasinet och 
trädgården. Avsiktsförklaringen förelades Föreningsrådet som beslutade att 
anta avsiktsförklaringen med underskrift.  

 

13. Ordförande tackade för visat intresse  och förklarade mötet avslutat 

 

 

 

____________________ ____________________ 

Anders Ellström/Ordf Ove Wallin/sekr. 

 

____________________ ____________________  

Göran Lindblad /Just. Seth Björk/Just. 

 

        


