
 

Protokoll från Vårmötet 

Den 26 mars 2022 kl 13.00 i Adelsö IFs Klubbhus 

 

Närvarande: 
Adelsö IF  Olle Weslien 
Adelsö Evenemang Rigmor Wallin 
Adelsö Smedja Helena Puaschitz, Ove Westerberg 
Hembygdslaget Laila Månsson 
STV  Stefan Wåhlin 
Vikingarna  Malin A Rikardsdotter 
Värna Adelsö  Mats Lundgren 
Ordförande, Birkakören    Anders Gustafsson 
Kassör  Eva Wiklund 
Sekreterare, AIF Ingrid Wesien 
Saknas:  Kyrkan och Världsarvsteatern 

 
 

1.  Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
2.  Närvarande föreningar och representanter finns ovan. 
3. Till protokolljusterare valdes Malin A Rikardsdotter och Ove Westerberg, 

att justera protokollet innan 9 april. 
4. Föregående protokoll godkändes av mötet. Alla har fått det utskickat. 
5. Ekonomisk rapport från Eva. Det finns 5 011,22 i kassan. Nytt för 2022 

beslutades att alla föreningar betalar en  ”medlemsavgift” på 500 kr per 
år. Adelsö IF och Värna Adelsö betalar 1000 kr. Fakturor är utskickade. 
AFR skall ansöka om pengar hos Kommunen. Därav måste vi godkännas 
som förening först. Mats L och Stefan W ombesörjer detta. Papper är 
inskickade och vi väntar på svar. 

6. Återblick och kommande aktiviteter: 
Smedjan hade ett strålande år. I snitt 150 besökande per helg. Sista 
helgen avslutades med en marknad. 2022 hoppas på samma fina 
tillströmning av besökare. Alla helgerna är redan bokade med 
konstutställare under helgerna 18 juni – 7 augusti. 
Birkakören är äntligen igång och sjunger igen. Valborg blir första 
uppträdandet. Gökottan osäker. Det kommer att bli en Sommarkonsert i 
Munsö k:a innan Midsommar, och till hösten en större konsertsatsning i 
Hembygdsgården med temat ABBA. 



I Värna Adelsö har det rullat på. Nu är det dags att föreslå  ”Årets 
Adelsöbo” på info@varnaadelso.se  Vem det blir offentliggörs på 
Årsmötet i sommar. Förutom ära och berömmelse får vinnaren 5000 kr. 
Politikermötet är väldigt uppskattat, och nyss var 10 st Moderater ute på 
ön. I slutet på april kommer Vänsterpartiet. Alla är väldigt engagerade 
för/om Adelsö. Tidningen  ”Adelsönytt” kommer ut i början på maj. 
Hembygdslaget har inte haft så mycket aktivitet, men Lars Skedinger har 
hållit ett föredrag om Fjärdingsman Hammarström, en tipspromenad har 
genomförts och man har träffats vid Finnhagskällan och druckit för hälsa 
och välgång. 
Utöver förra årets aktiviteter blir det i år ett föredrag i Hembygdsgården 
om hur man trycker tapeter, och det ska bakas i Bagarstugan. 
SpelTräskets Vänner fortsätter med sina fredagsmöten med ärtsoppa och 
V75 i AIFs klubbhus. Man brukar vara upp till 10 st som träffas. 
Adelsö Evenemang har inte haft några aktiviteter mer än Halloween för 
barnen och Julmarknaden på Festplatsen med Adelsö IF. I år satsar man 
på Adelsö Runt/Poker Run, efter Midsommar. Dock utan dans på kvällen 
efteråt. Det blir eventuellt en senare gång i sommar. Sedan Halloween 
och Julgransplundring för barnen, och Pingisturneringen och den stora 
Julmarknaden med AIF. 
Pokerturneringen på onsdagskvällarna har fortgått mest hela tiden. 
Adelsö IF har också haft ett lugnt år, och utan de stora aktiviteterna. Vi 
satsade på en Coronafri Bil-Bingo ute på Parkeringen under sommaren. 
Det fungerade bra i sommarvärmen. De fortlöpande är Gymmet som 
varit igång under hela pandemin, Frisbeegolfen och Boulen har funkat 
bra ute. Skidresan till Romme blev inställd i år igen. Men nu satsar vi på 
Valborgsfirandet med Vikingarna, Vandringsdagen, där många av 
föreningarna är med, Midsommarfirandet på Festplatsen, Fotbollsderbyt 
mot Munsö IF och Magnus Ladulåsloppet i juli. Innebandyn är igång igen, 
och vi hoppas på mycket folk till Bil-Bingon som drar igång i juni. 
Föreningen tittar också på att renovera tennisbanan, vilket är ett stort 
behov. Aktivitetshuset väntar på svar från de ansökningar om pengar 
som skickats in. 
Vikingarna har haft Corona-anpassade aktiviteter under förra året på 
Udden. Aktiviteterna fortsätter i år, och med Fredagsgrillning varje 
fredag. Alla är välkomna att umgås. Iår planerar man Vikingadagarna i 
Valborg, och olika Runstensresor mm. 

7. Valborg planeras med Adelsö IF och Vikingarna. Det startar på dagen, vid 
15-19 ca, nere i Vikingabyn för barn o vuxna. Vid kl 20 börjar 
Valborgsfirandet på Adelsövallen med att Birkakören sjunger in våren, 

mailto:info@varnaadelso.se


det blir en Vårtalare, underhållning med gycklargruppen Pyrox, och 
sedan tänds Valborgsmässoelden. AIF har Caféet öppet med varmkorv.  
Malin gör affischerna. 

8. Vandringsleden blir äntligen som vanligt igen. Säsongsöppning på Kristi 
Himmelfärdsdagen, to 26 maj. 
Start vid Norrängsplanen från kl 10.00. Världsarvsteatern står vid starten, 
Hembygdslaget vid Kunsta gravfält med mjöd, Värna Adelsö vid 
Utkikstornet med saft o kakor, AE vid Hornsskogen med lokalproducerat, 
AIF vid Fiskaren med fisksoppa, Vikingarna vid Sättra gamla växthus med 
kaffe, Smedjan på ängen innan Doktorsberget…. 
Ove Westerberg fixar en ny brevlåda till gästboken vid Utkikstornet då 
bottnen ramlat bort. 
Skyltarna som finns vid forminnena längs leden är dåliga. (Kunsta och 
Skansberget). En del går knappt att läsa. Anders G ska undersöka om det 
går att få nya. 
Önskemål om en stor skylt vid starten där leden finns utmärkt och vilka 
föreningar som står var. Kanske mer info vid varje föreningsstopp om 
föreningen, och vilken förening som kommer därefter.  
Före mötet den 15 maj skall de föreningar som har sin ansvarssträcka på 
Vandringsleden ha gått sträckan och röjt så den är framkomlig och 
rapporterat till Ingrid eller Ove W att det är gjort. Vid stora problem får 
man begära hjälp. Ny sträckindelning för 2022 är att Hembygdslaget 
ensamma har ansvaret för sträckan Samting – Norrängsplan. Vikingarna 
går in och avlastar Värna Adelsö med startsträckan Norrängen och till 
Lövlundsvägen vid Kunsta. Där tar Värna Adelsö vid och fortsätter till 
Hornsvägen på Sättra. Så nu är det utökat till 6 st sträckor.  

9. ”Välkommen till Adelsö – skylten” vid färjbacken behöver lite kärlek och 
omvårdnad. Malin pratar med sin snickare om han vill åta sig det. Kolla 
om AFR har kvar kontot vid K-bygg. Anders G ska kolla med Vägverket 
om skyltningen vid färjkorset. Kanske komplettera med skyltar om 
Vandringsleden, Adelsövallen, nya Butiken, så öns gäster hittar lättare. 

10. Hjärtstartaren vid Hembygdsgården är ok. Den vid Adelsövallen är på 
gång från Kommunen. Olle hämtar den. 

11. Kalendariet. Alla representanter ges önskan om att deras förening sätter 
in sina aktiviteter, genom att maila Admin - Kalle Runristare. 
Läs kalendariet på  www.adelso.se 

12. Adresslistan på representanterna i AFR är det samma som innan.     
Ingen förändring. 

 
 

http://www.adelso.se/


13. Övriga frågor:  
En liten grupp håller på att gå igenom avtalen med Uppgården.               
De är lite röriga. 
Hovgården Workshops. Faravid Svalfors af Ugglas är projektanställd av 
Kommunen för projektet Hovgården – Hembygdsgården. Han har under 
hösten samlat in material från öbor med flera om att marknadsföra 
området bättre. Han är lite spindeln i nätet. En idé är att Världsarvet 
Hovgården – Uppgården - Hembygdsgården får en egen logga. Förslag 
om att utlysa en tävling? Låta någon konstnär göra förslag? Eller vad? 
Frågan tas upp igen på nästa möte den 15 maj. 
Anna-Maria Berlitz från Lundkulla har en Hilma af Klint – förening med 
atelje…, hemma. 
Club Social är en ny förening på Sättra. 

14. Nästa möte är LÖRDAG DEN 14 MAJ KL 13.30 I Adelsö IFs klubblokal.  
OBS!! Ändrad dag och tid pga dubbelbokning  OBS!! 

Då ska Vandringsleden vara checkad och klar.  Vi pratar också om 
Hovgårdens logga då. 
HÖSTMÖTET BESTÄMDES TILL SÖNDAGEN DEN 9 OKTOBER KL 13.00 I 
HEMBYGDSGÅRDEN. 

15. Anders avslutade mötet och tackade alla närvarande för ett bra möte. 
 
 
Adelsö 20220407 

 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Ingrid Weslien, sekreterare                         Anders Gustafsson, ordförande 
 
 
 
 
 
 
Ove Westerberg, justerare  Malin A Rikardsdotter, justerare 
 


