
Protokoll från Höstmötet                
Söndagen den 9 oktober kl 13.00 i Hembygdsgården

Närvarande:
Adelsö IF Olle och Ingrid Weslien
Adelsö Evenemang Sabina Bergqvist
Birkakören Anders Gustafsson
Hembygdslaget Agneta Collberg och Stintan
Kyrkan Eeva Axe, Katarina Wolf och Margit Gorji (diakon)
Smedjan Helena Puaschitz
STV Anders Ellström
Vikingarna Malin Ahlin
Värna Adelsö Mats Lundgren 
Café Uppgården Emilia Törvall och Jimmy Ehrnlund

1. Ordförande Anders öppnade mötet.
2. Närvarolistan ovan
3. Till protokolljusterare valdes Mats Lundgren och Agneta Collberg, att justera inom en 

vecka
4. Sekreteraren läste upp föregående protokoll från Vårmötet.
5. Anders redogjorde för den ekonomiska rapporten då kassören var sjuk. Alla 

föreningar har betalat in medlemsavgiften. Resultatet utgående balans blev 2 922.95 
kr. 1000 kr mer än beräknad budget då 2 föreningar till bet 2x500 kr = 7000 kr totalt. 
Det bestämdes att fortsätta betala medlemsavgift per förening.

6. Föreningarnas aktiviteter:
Adelsö IF  har haft Valborg med talare, kör, brasa o Gycklare (med Vikingarna), 
Vandringsdagens fisksoppa, Midsommaraftonens familjefest och Fotbollen på 
Midsommardagen, Bilbingo under torsdagskvällarna i juni-aug, BarnDagen i juli (med 
AE) och Magnus Ladulåsloppet i augusti. Vi inbjöd till ett politikermöte med Ekerö 
Kommuns alla politiker angående bidrag till vårt Aktivitetshus. Ett bra möte med 
mycket positivitet. Kommande aktiviteter är Julmarknaden och Annandagspingis 
(med AE) och ev Skidresa till Romme i mars 2023.
Hembygdslaget har haft föreläsningar i Hembygdsgården om tapeter och 
släktforskning, druckit för välgång och hälsa i Finnhagskällan, arrangerat 
Hembygdsdagen i augusti, och några duktiga pojkar har renoverat staketet runt 
Uppgården. Kommande föreläsningar blir om Doktorerna på Drottningholm, Åke o 
Nette Björks fantastiska båtresa genom Europa till Paris (där tog vattnet slut..) och 
Olle och Bosses arbete med sin Studiebaker 1928. Det ska också bakas i bagarstugan, 
stöpas ljus, och en Tomteverkstad för barnen den 5 december i Hembygdsgården 
eller Uppgården (med Café Hovgården).



Kyrkan Vi har äntligen fått en ny kyrkoherde installerad, så det blir lite tydligare 
ordning och arbetsro. Dom återkommer med vad dom tänkt göra framledes. En ny 
präst i Katarina Wolf och även en ny diakonissa i Margit Gorji. Kyrkan önskar vara 
med på Vandringsdagen med en station, ett Kyrkkaffe. Kommande är kyrkokören Ad 
Mundi som sjunger i Allahelgona, 1a Advent och har en Julkonsert den 18 dec.       
Den 26 februari sjungs Rekviem med musiker. Mäktigt. För Gökottan på Kristi 
Himmelsfärds dagen kontaktas Birkakören om dom vill sjunga.
STV fångar upp äldre daglediga karlar på lösdrift. Det är en gemensamhetsbildande 
förening som på torsdagar samlas i AIFs klubbhus och äter ärtsoppa, lägger en V75 
rad och snackar. Dom gör små utflykter varje fredag till Solvalla på lunchtrav. Brukar 
vara runt 10 karlar. Kommande är ett lunchmöte någonstans längs tvärbanan.
Värna Adelsö gav ut sin tidning Adelsönytt i maj. Dom hade årsmöte i juli med ”Årets 
Adelsöbo”, Gordon Rönnberg. Han är fader till att Stenmuren vid Stenby blev så fint 
renoverad och han har varit flitig med renoveringen av staketet vid Uppgården. VA 
raggar medlemmar hela tiden, och är nu en stor förening med 685 medlemmar. Dom 
jobbar i det tysta med Munsö skolas utökning, fler dagisplatser då det blir fler barn 
på ön, färjan då fler turer är fulla även dagtid, Ringleden norrut är knögglig = rötter 
som vuxit ut under asfalten. Skall åtgärdas först 2023-2025 enligt Trafikverket.
Smedjan har återigen haft ett fantastiskt år. Nu är de så etablerade så konstnärerna 
hör av sig och vill komma. Kommande är ingen aktivitet före midsommar 2023, men 
istället håller man öppet augusti ut. Smedjan är inte med på Julmarknaden iår.
Vikingarna har tänt grillen nere på Udden under flera fredagar i sommar, öppet för 
alla. Det har byggts mycket på långhuset, och man har seglat med båtarna mer än 
vanligt. Jättehundlokan som är giftig, har blivit ett problem på Udden. Den har 
bekämpats flera gånger, och Kommunen är vidtalad. Kommande är ett Tack-
Gille/Vikingafest den 22 oktober med helgrillat vildsvin.
Adelsö Evenemang hade snittar i Hornsskogen på Vandringsdagen, och körde Poker 
Run /Adelsö Runt i juli med stor anslutning. BarnDagen i juli (med AIF), 
Pokerturneringen på onsdagar fortgår året runt. Kommande är en 
Halloweenpromenad för barnen, Julmarknad och Annandagspingisen (med AIF) och 
Julgransplundringen i Trettonhelgen.
Café Hovgårdens sommar har gått jättebra! Har dock varit lite svårt med 
trubadurkvällarna då det ibland regnat de gångerna, men ändå mycket folk kvällstid. 
Många cyklister iår. Caféet vill göra reklam för öns/föreningarnas aktiviteter och vill 
ha mer info. Många frågor om vandringsleden. Nu är Cafét stängt för vintern!  
Kommande är Tomteverkstaden med Hembygdslaget.
Birkakören sjöng på Valborg vid AIFs klubbhus och hade en Sommarkonsert i Munsö 
kyrka. Kommande är 4 st ABBA – konserter i Hembygdsgården med 
serveringstillstånd och snacks i pausen. 18-19 och 25-26 november. Det blir med 
orkester, kör och berättare. Biljetter kostar 185 kr och bokas på 
Biletto.se/Birkakören. En Julkonsert blir det den 18 dec i Adelsö kyrka.                   
Ingrid pratar med Johan W om kören kan sjunga på Julmarknaden även detta år.

Faravid Svalfors af Ugglas var inbjuden till mötet för att berätta/informera om 
Världsarvet och sitt projekt.
Projektet går mot sitt slut. Faravid blir kvar på tjänsten året ut. Sedan får vi se. Det är 
sökt en förlängning för nästa år med. Han har gjort en Vision om hur man utvecklar 



Hovgården, som finns på papper. Förslaget har fått ett gott mottagande. Faravid har 
planerat ett möte med Hembygdslaget - Café Uppgården och Adelsö IF - Vikingarna 
för diskussioner om Visionen.

Ur Faravids lista:
Den inre hagen kommer att försvinna från Fornlämningsområdet. Staketet är för nära
gravkullarna, och det är ändå öppet för korna att röra sig fritt mellan hagarna.
Nätverket, där är AFR det starkaste nätet med dess föreningar och medlemmar.
Det finns ett litet Bibliotek i Infocentret. En liten filial till Ekerö bibliotek. Där kan man
”låna på förtroende”. Det kostar inget men man har låneansvar. Kan lämna önskemål
till Ekerö bibliotek om böcker, men inte lämna in egna privata dit. Kommunen söker 
någon ”frivillig bibliotikarie” som kan tänka sig ha lite tillsyn av biblioteket.
Ekerö Bostäder har planer på EN NY hörslinga till Hembygdsgården. Varför duger inte
den som finns?
Faravid ska köpa in en projektor till Hembygdsgården.
Ytterligare en ny illustration skall tas fram i Infocentret. Faravid har köpt loss 
rättigheterna till Birka. Man vill även lyfta upp Alsnu Udd i utställningen.
Nästa år ska Strömma utöka trafiken till Birka från Hovgården, från midsommar till 
augusti, varje dag. Man behöver tajma in bussturerna. Det behövs en tidtabell uppe 
vid parkeringen och vid Café Uppgården också, inte bara nere vid Ångbåtsbryggan! 
(Det kommer även gå båt till Birka från Rastaholme.)
Det kommer att bli återkommande arkeologiska utgrävningar i samarbete med 
Universitetet, nästa år.
Tillfälliga utställningar i Jollen.  ”Adelsö i förändring” planeras till sommaren. 
Hembygdslaget gör en fotoutställning om hur platser på Adelsö såg ut förr, och hur 
de ser ut idag.

7. Kalendariet. Uppmaning till föreningarna att läsa i Kalendariet, www.adelso.se, och 
att skicka in sina aktiviteter och datum för sitt årsmötet till Admin  tipsa@adelso.se.

8. Övriga frågor och information:
Info: Margit Gorji (ny diakonissa) läggs till i mail-listan för Kyrkan. 

             Carina Einarsson (för kören Ad Mundi) kommer också att läggas till i mail-listan, också
             genom Kyrkan. Även Faravid Svalfors af Ugglas kommer med på maillistan.                    
             Café Hovgården får ansöka om medlemskap i AFR. Ingrid skickar ansökan.

Vi väntar fortfarande på att Olle Nordbergs tavlor ska hängas tillbaka i 
Hembygdsgården! Ingen invigning innan dess! Göran A ska skicka fotona på tavlorna 
till Faravid.
Ingrid ska prata med Ann Björklund om ett möte i Hembygdsgården för lite småsaker 
som fortfarande fattas i lokalen o köket.
Julmarknaden 2022 blir åter igen på Festplatsen. Adelsö IF och Adelsö Evenemang 
arrangerar den på lördagen den 26 november kl 11.00 – 15.00. Du som vill vara med 
hör av dej till Ingrid W eller Rigmor W. Det blir inget ”Julmarknad Adelsö runt” iår. 

”Ljuständningen” med marschaller på Stenby-muren blir av. Det går åt 50 st. 500 m 
mur och 1 ljus var 10-e meter. Kostar 875 kr och AFR betalar. Behöver 4 pers som 
tänder. När Julmarknaden stänger kl 15 skall marschallerna brinna.

mailto:tipsa@adelso.se


Förslag på att Röda spåret mellan färjan och Hovgården bör ingå i Vandringsleden, 
och att föreningarna hjälper till att hålla efter även det spåret. Prata med Torbjörn 
och Maria och Sessan. Ta upp förslaget på årsmötet.

9. Nästa möte: ÅRSMÖTET bestämdes till söndag den 22 januari kl 11.00 i 
Hembygdsgården. Pga tiden bjuder AFR på lite lätt lunch efter mötet.

10. Ordföranden avslutade, och tackade alla närvarande för ett bra möte.

Adelsö   2022 10 14

Vid protokollet

_____________________________         ______________________________
Sekreterare  Ingrid Weslien               Ordförande  Anders Gustafsson

_____________________________          ______________________________
Justerare  Agneta Collberg                Justerare  Mats Lundgren     


