Protokoll för Adelsö föreningsråds möte 131023.
Närvarande:
Ove Wallin (ordf.)
Mats Lundgren
Anita Björk
Staffan Eriksson
Göran Lindblad
Jan Gertz
Ove Westerberg
Lizen Anterud
Malin Rikardsdotter
Eeva Axe
Kalle Dahlberg

AIF
Hembygdslaget
Gröna Ön, Adelsö
Gröna Ön, Adelsö
AFR, Kassör
Värna Adelsö samt Birkakören
Adelsö Vandringsled
Svenska Kyrkan
Alsnu vikingar
Svenska Kyrkan
Hemsideproducent och Alsnu vikingar

1. Mötet öppnas
Ordförande Ove öppnade mötet och hälsade alla deltagare välkomna.

2. Godkännande av föregående protokoll
Protokollet godkändes utan anmärkning.

3. Val av justeringsman
Denna punkt utgick då protokollet skall justeras av mötet vid nästa sammankomst.

4. Ekonomisk rapport (Göran Lindblad)
Det finns ca 17 000kr på kontot
Göran rapporterade om följande poster:
+20 000kr från Ekerö kommun
-12 000kr till bänkar (Ove Westerberg)
-1 600kr till webbplats som vi behövde betala perioden ut.
Ordf. Ove uppmanade alla föreningar att fundera över vad vi skall använda pengarna till så att
vi kan diskutera detta på årsmötet.

5. Hemsidan
Föreningsrådets hemsideadress är www.adelso.se
Kalle rapporterade om vad han gjort med hemsidan och informerade om att alla föreningar
har en egen domän med tillhörande hotell.
AFR – Sidan är liten och enkel. Den är nu uppdaterad med aktuell info och allt som är
gammalt är raderat. Kalle ställde frågan om vad som skall finnas på denna sida och mötet
enades om att sidan bör vara en portal för hela Adelsö vilken skall vara fri från reklam.
Där skall alltså finnas info från föreningarna men också från övriga företag,
privatpersoner eller organisationer som anordnar saker på ön.
På denna portal skall även finnas en länksida med intressanta länkar. Portalen skall ses
som en kostnadsfri tjänst till adelsöborna.
Kalle uppmanar oss alla att mejla honom information som skall stå här till
kalle@runristare.se
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Förslag fanns också på att det här skall finnas en dokumentsida med exempelvis skrivna
avtal och remissvar till och från Ekerö kommun.
Värna Adelsö – På denna sida finns ett bildarkiv som VA arbetar på.
Birkakören – Ingen info alls. Janne skall prata med den som bygger sidan idag om att ev. låta
Kalle bygga den.
Adelsö Hembygdslag – Kalle jobbar vidare

6. Rapport från kommunen ang. världsarvet
Den 21 oktober bjöd Stefan Pellén in till ett litet informellt möte med anledning av att
Strömma Turism och Sjöfart vill utöka sin verksamhet till att även inkludera båtresor till och
från samt guidningar på Hovgårdsområdet. Kalle sammanfattade mötet såhär:
Idag, 21 oktober 2013, var det möte i kommunhuset, Ekerö om Hovgården.
Peder Ling, verksamhetschef på Birka, berättade om nya planer med mer fokus
på Hovgården.
Redan våren 2014 planerar Strömma köra fler turer mellan Hovgården och Birka och
dessutom fasta turer med guide från Café Hovgården genom kungsgården och till väntande
båt som tar besökare vidare till Birka. Besökare ska kunna boka sin resa på Café
Hovgården. För att kunna köra fler och tätare turer planeras mindre passbåtar som tar från
12 personer och uppåt. [Strömma letar därför samarbetspartners som kan köra dessa –
Malins anm.]
Strömma önskar även lägga ut sina övernattande skolgrupper här på Adelsö.
Både Hembygdsgården och Alsnu gård var förslag på platser för övernattning av dessa
grupper som totalt är 5-600 barn per säsong.
Lena Johansson (RAÄ) sökte plats för Birkamuseets nuvarande utställning och
Hembygdsgården var ett förslag. Lena berättade även att nya versionen av
Förvaltningsplanen är klar och kommer att publiceras i slutet av oktober.
Med på mötet
Från kommunen: Stefan Pellén, Lisa Lunde och Johan Elfver
Från Strömma: Peder Ling
Från Adelsö: Lene Wallin, Malin Rikardsdotter, Beryl Kornhill, Ove Wallin, Kalle
Runristare, Andreas Forsgren
Från RAÄ: Lena Johansson.
-----------------------------------------------------------------------------------Jag tror att om det här blir verklighet så är det bra för både besökare, Hovgården och för
hela Adelsö. Hovgården kommer att skötas bättre av RAÄ, fler besökare kommer att hitta
hit och under utspridd tid. Fler besökare kommer att lära känna Hovgården som Birkas
Kungsgård och inte bara springa igenom området för att hinna till Birkabåten.
/ Kalle Runristare

Mötesdeltagarna ställde sig positiva till detta.
Lizen sa särskilt att en passbåt som går mellan Hovgården och Björkö skulle passa kyrkan
alldeles utmärkt.
Förvaltningsrådet har beställt en rapport om läget i Hovgården från en kvinna vid namn
Victoria Amanius. Hon har intervjuat de flesta aktörer i Hovgården, t.ex. Kalle, Anita, Janne,
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Ove Wallin och Malin. Stefan Pellén har enligt uppgift fått rapporten [enligt Janne efter
mötet]
AIF har idéer om en skyltplan inklusive flaggstänger med flaggor från AIF, Strömma och
UNESCOs världsarv.
Det finns en väntkur till salu i Sättra som just nu står vid en övergiven ångbåtsbrygga.
Björkfjärden äger den idag och Janne föreslog att vi skall tipsa Förvaltningsrådet om denna
kur på ca 12m2.

7. Rapporter från föreningar/organisationer
Adelsö hembygdslag – Höstprogrammet är utdelat i brevlådorna och innehåller följande:
24/10 Föreläsning: Faderskap
14/11 Föreläsning: Ortsnamn
28/11 Jultallrik för 100kr i Hembygdsgården. Alla är välkomna.
7/12 Tomteverkstad i Uppgården
Göran informerade vidare om att bygglovet för skylten över Hovgården är betald av
Ekerö kommun. Vidare har de installerat en luftvärmefläkt för ca 14000kr som även den
betalades av kommunen.
Det sedvanliga ”gubbdagiset” fortsätter med underhåll, snickerier och social samvaro.
Ove Wallin informerade om en vattenläcka under Hembygdsgården som resulterade i
höga räkningar och att en vattenmätare skall tas i bruk. Därför kommer Uppgården
framöver att få en vattenräkning.
Gröna ön – Arbetet med att översätta skyltarna är i full gång och Lisa Lunde är involverad.
3/11 kommer det att bli en resa till Katrineholm med information om att skapa sin egen
el. Johan Ehrenborg skall föreläsa.
Till våren skall det bli aktivitet i Omställningsrörelsen.
Mobilsamåkningens projekttid har blivit förlängd och det har sökts kommunlicens för ett
år till. Den uppgår till ca 20000kr+moms/år och skall bekostas av kommunen. Ännu har
pengarna inte kommit till den första licensen.
30/10 Bo Nyhlén tar med deltagare till Kunsta för att titta på skogen och lära ut om
skogsbruk. Samarr med Värna Adelsö.
Alsnu vikingar – Bygget av båthuset har kommit långt. Numera ligger det ett tak på huset och
flera väggsektioner är flätade. Före jul kommer det att bli en taklagsfest.
Hantverksträffarna fortsätter med mysig samvaro över fika.
Birkakören – Kören träffas varje lördag 11-13.15
15/12 är det julkonsert i Adelsö kyrka.
Kören består av ca 35 sångare.
Värna Adelsö – På styrelsemötet 26/10 skall innehållet i kommande Adelsö Nytt förberedas.
Den utkommer i brevlådorna i månadsskiftet november-december [enligt Janne efter
mötet].
Kyrkan – Varje månad hålles sinnesrogudstjänster och alla som vill deltaga med något är
välkomna att kontakta Lizen. Det kan handla om att hålla i delar av gudstjänsten,
föredrag, konst sång eller något annat passande.
27/10 Munsö k:a Barnkörer
1/11 öppet med kaffeservering i kyrkorna kl.10-18
2/11 kl.16 Minnesgudstjänst i Adelsö k:a Ad Mundi sjunger
kl.18 Minnesgudstjänst i Munsö k:a Ad Mundi sjunger
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1/12 Högmässa i båda kyrkorna Ad Mundi sjunger
5/12 Julgröt i Hembygdsgården Maybe Tuesday
24/12 Julkrubba samt Midnattsmässa i Munsö Ad Mundi sjunger
25/12 julotta i Adelsö k:a Malin Rikardsdotter sjunger
Kyrkan medverkar i skolavslutningarna.
Förskolan har adventssamling.
Flitiga fingrar träffas varannan tisdag, jämna veckor.
Ny kyrkoherde: Peter Strömmer
Kommande kyrkoråd blir det sista i nuvarande form. Hädanefter slås församlingarna ihop
i Ekerö pastorat. Lizen ser att det positiva med detta blir att vi här ute på Adelsö inte
längre kommer ha krav på en huvudgudstjänst i veckan utan kan vara friare att hålla
gudstjänster när, var och hur vi vill. Det kommer även att bli öppna månadsmöten en
onsdag per månad på vilka församlingsbor är välkomna.
Adelsö vandringsled – 2013 vandrade 280 personer leden på vandringsdagen. Detta tror Ove
berodde på att det dels var vackert väder och dels att leden blir mer och mer känd.
Samarbetet med Gröna öns mobilsamåkning fungerade bra då barnfamiljer kunde åka
från Sättra tillbaka till Norrängen.
Ove Wallin berättade att Christer Svanberg föreslagit en vandringsdag för AIF, som då
skulle gå sista delen av vandringsleden.

8. Övriga frågor
Nästa gång vi sammanträder är 22/1 2014 då Adelsö hembygdslag tar över ordförandeskapet.

9. Mötet avslutas
Ordf. Ove avslutade genom att önska alla God Jul!

________________________________
Vid protokollet Malin Rikardsdotter
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