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PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED ADELSÖ FÖRENINGSRÅD DEN 15/3 2004 I
UPPGÅRDEN, ADELSÖ
Tid. Kl 19.00-20.30
Närvarande: Maud Donatello, ASK, Björn Eriksson, AIF, Jan Gertz, ordf, BK,VA,
Margit Jonson, AKSF, Ingmar Larson, AF, Göran Lindblad, kassör,
Tommy Myrsell, AHBL, Ingrid Weslien, AIF, inbjuden Seth Björk, gårdsfogde
Christer Nordemo, sekr, hade anmält förhinder.
Representant för RK kom ej.
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Sammanträdet öppnades
Förslag till dagordning samt kallelse godkändes.
Beslöts att Jan skriver protokollet och att Göran signerar detsamma.
Protokollet från mötet den 27 oktober godkändes.
Anmälningsärenden enligt utsänd lista
Remissvar godkändes
Maud Donatello regjorde för innehållet i för året träffat avtal om Uppgårdscaféet
träffat med Hembygdslaget. Jan Gertz och Margit Jonson bad att få varsin kopia
av avtalet från Hembygdslaget. Myrsell berättade att hembygdslaget även avser
skriva avtal med Kalle Dahlberg beträffande hans verksamhet på Uppgården.
Inga nyheter fanns beträffande ändring av ansvaret för Adelsö Hembygdsgård.
AFR väntar fortfarande på besked från Lennart Dahlberg, tekniska kontoret, om
när reparatioenen av Uppgårdstaket kan genomföras. Medel finns enligt Dahlberg reserverade i årets budget.
Förslaget att ändra AFRs verksamhetsår till kalenderår godkändes.
Anmälan om ändrade adressser för AFR skall skriftligen sändas till RSV och
Ekerö kommun.
Christer Nordemos förslag att föreningarna genom AFR registrerar
internetdomänen ”ADELSÖ.SE” mottogs positivt. Domänen ”adelso.nu” sägs
samtidigt upp men torde komma att finnas parallellt med ADELSÖ.SE en tid.
Hänvisning till ”adelso.nu” bör således finnas under en övergångstid.
Mötet biföll presidiets förslag att 15.000 kronor för år 2004 överförs från AFR
till Adelsö Hembygdslag för skötseln och upprustningen av Uppgården.AFR
bekostar av sin kassa vad åtgärder vid badplatsen kan kosta, ca 1-2000 kronor,
kostnader för vandringsleden, porto-, kopierings-, trycknings- och reklamkostnader samt web-mästarens utgifter. AFR söker sedvanligt kommunalt bidrag för
Uppgårdens skötsel m.m. Göran samråder med Gunilla Eriksson om innehållet i
ansökan som skall vara inne i slutet av april.
Presenterade åtgärder föreslagna för planering och genomförande av vandringsledens årliga öppnande godkändes.Mötet påpekade att flera av de befintliga
informationstavlorna behöver snyggas upp. Hembygdslaget åtar sig att svara för
nya skyltar för Uppgårdens del. Information skall dessutom liksom tidigare
finnas vid Sjöängen, på lämpligare sätt på Adelsö vid färjeläget, vid kiosken och
vid affärsfastigheten. Sommarprogrammet annonseras på samtliga anslagstavlor
och delas ut till alla hushåll. Information om vandringsleden samt ny karta skall
finnas att tillgå vid ledens startpunkt samt i kiosken och på Uppgården. Eventuellt i affären, om den kommer igång i ny regi.
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Synpunkter på det till mötet presenterade sommarprogrammet skall vara Jan
eller Christer tillhanda senast den 16 april så att det färdiga programmet hinner
distribueras före sista april till hushållen.
Nästa sammanträde äger rum i Uppgården den 6 september kl 19 och årsmöte
äger rum den 31 januari 2005 i Uppgården kl 19.
Övriga frågor
Gamla Adelsötavlor finns undanstoppade i förråd i Hembygdsgården. Tommy
Myrsell visade dem. En av tavlorna bör tas omhand av AIF, övriga av
Hembygdslaget så att de kan visas fram för allmänhet och föreningsmedlemmar.
Mötet beslöt enligt detta förslag från Tommy.
Jan hade blivit uppvaktad av några boende eller verksamma på Sättra Gård om
boende- och arbetsmiljön där. AFR bedömde att frågan ej var ett ärende för
AFR. Beslöts att bordlägga fråga i avvaktan på närmare information.
Noterades att Jan träffar några Sättrarepresentanter efter AFR-mötets slut.
Mötet avslutades.
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