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PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED ADELSÖ FÖRENINGSRÅD DEN 6/9
2004 I UPPGÅRDEN, ADELSÖ.
Tid:
Kl 19.00-22.00
Närvarande: Barbara Baron, BK, Maud Donatello, ASK, Jan Gertz, ordf.
AFR och VA, Margit Jonson, AKSF, Ingmar Larson, AF, Göran Lindblad,
kassör AFR, Tommy Myrsell, AHBL, Christer Nordemo, sekr. AFR,
Rigmor Wallin, AIF.
Anita Riverstål deltog ej. Rigmor Wallin deltog som ersättare för
Fredrik Nordstrand, ordf. AIF.
Inbjudna: Seth Björk, Gårdsfogde Uppgården, KV Jacobson, museiansvarig
ABHL
§1
§2
§3
§4

Sammanträdet öppnades.
Förslag till dagordning och kallelse godkändes.
Beslöts att Jan skriver protokollet och att Christer signerar
detsamma.
Protokollet från den 15 mars godkändes.
Kassarapport
Den dagsaktuella ekonomiska ställningen presenterades av
Göran.
Tillgångarna uppgår till 20.772 kronor, vari ingår årets
driftsbidrag för Uppgården och badplatsen på 15.000 kronor.
Beslöts att driftsbidraget fördelas mellan Adelsö Hembygdslag å
ena sidan för skötsel av Uppgården (12.000 kronor) och AIF å
andra sidan för skötsel av badplatsen (3.000 kronor). Denna
fördelning sker i samband med årsmötet den 31 januari 2005.
Det noterades att AFR har att ersätta bl.a ordförande och
sekreterare för smärre utgifter under året. Därtill kommer en
utgift för Ron Barons minnesskylt m.m. Berörda föreningar
kommer att få räkningar för AFRs utgifter för websiterna
adelso.nu och adelsö.se. Smärre intäkter för sålda vandringsledskartor kommer att tillföras AFR. Till årsmötet presenteras
en ekonomisk plan för AFR för år 2005.
Sekreterarens rapport
Christer föreslog att Adelsös hemsida kan användas till alla
evenemang på Adelsö. Christer anmälde att han har begränsade
möjligheter att hinna med att lägga upp nya hemsidor för
föreningar under AFRs websiter. Han behöver en kunnig person
att dela sysslan med. Beslöts att Raino Rydelius vidtalas.
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Rapporter från föreningarna avseende vårens och sommarens
arrangemang
I Vandringsledens årliga öppnande deltog troligen inemot 300
besökare. Bedömdes som bra.
Midsommaraftonsfirandet på festplatsen resulterade i en
bruttoomsättning i storleksordningen 50.000 kronor, ett mycket
bra resultat.
Vikingaveckan genomfördes på ett uppskattat sätt. De medverkande vill gärna upprepa arrangemanget men förkorta det till att
omfatta tre dagar i stället för fem. Det ekonomiska utfallet är
ännu ej helt klarlagt för de deltagande intressenterna, men det
torde vara så att arrangemanget i sin helhet gick med förlust.
Erfarenheterna av det första årets arrangemang kan troligen
nyttjas för framtiden på sådant sätt att förluster kan undvikas.
Föreningarnas representanter i AFR lovade att i sina egna
föreningskretsar undersöka medlemmarnas önskemål och
inställning till Vikingaveckan. Rapport till Christer på mailadress
”info@adelso.se”.Under förutsättning att inga större invändningar dyker upp tillstyrker AFR en upprepning av arrangemanget, men tackade nej till att stå som huvudansvarig organisation. AFR står dock gärna till förfogande som rådgivande
referensgrupp för dem som vill engagera sig i att stå som
arrangemangsansvariga.
Intresset för AFRs och Birkakörens sång- och musikkvällar i juli
var sommaren 2004 mindre än tidigare år. Förklaringar kan vara
att Vikingaveckan tagit Adelsöbornas tid i anspråk en bra bit in i
juli månad samt att arrangemanget behöver förnyas för att åter
väcka intresse. På förslag kan t.ex musikkväll för barn och
ungdom prövas.
Hembygdsdagen gick ekonomiskt bra men med färre besökare
än vanligt. En förklaring till det lägre besökartalet kan vara att
det under marknadsdagen regnade kraftigt.
Uppgårdscaféet har före och under Vikingaveckan haft omfattande verksamhet, men har efter Vikingaveckan haft relativt få turistbesök. Kanske är det så att turisterna medvetet valde att besöka
Adelsö och Uppgårdscaféet i första hand före och under Vikingaveckan?
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Ansökan om att uppföra vagnslider på Uppgårdstomten
Kart- och byggnadsskissmaterial hade utsänts inför mötet. KV
Jacobson och Tommy Myrsell gav under mötet svar på de frågor
ledamöterna hade om varför och hur lidret skulle uppföras. De
flesta föreningar ställde sig positiva till Adelsö Hembygdslags
förslag att AFR hos kommunen söker tillstånd att få uppföra ett
vagnslider på Uppgårdstomten utmed Hovgårdsbergsvägen.
Lidret är nödvändigt för att kunna förvara och visa upp vagnar
som skänkts som museiföremål till Adelsö Hembygdslag, men
som nu står inlåsta på olika gårdar på Adelsö. Det är Hembygdslagets ansvar att sköta och visa upp vagnarna. Alsnu Skeppslag
och Kyrkliga Syföreningen godkände planerna under förutsättning att investeringen ej försenade andra önskvärda förbättringar
på Uppgården. ASK och AKSF gavs möjlighet att åter ta upp
frågan med föreningsstyrelserna och att återkomma med besked
till AFRs ordförande inom en vecka i det fall tveksamhet kvarstod.
När det gäller andra önskvärda underhållsinsatser på Uppgården
anmälde Janne att reparationen av huvudbyggnadens nordöstra
takparti nu finns med bland de tre av kommunen mest prioriterade mindre underhållsinsatserna. Arbetet bör således kunna
genomföras så snart kommunens inköpsstopp hävs, troligen från
och med nyår 2005. Bättre soptömningsrutiner särskilt sommartid
skall bevakas. Adelsö Hembygdslag avser göra en flerårig plan
för utveckling av trädgården samt avser också inbjuda till en
cirkel i gärdsgårdsbyggnad. Behov av att åter se över och åtgärda
bakugnen i Bagarstugan skall undersökas. Reparation genomfördes för ett par år sedan. AFR godkände dessa ambitioner att
bevara och utveckla Uppgården.

§7

Remiss av Ekerö kommuns översiktsplan
AFR har fått kommunens nu aktuella förslag till översiktsplan på
remiss. Svar önskas till kommunen senast i mitten av november.
Beslöts att ordföranden skaffar fram flera exemplar av planen så
att varje förening har ett eget. Hembygdslaget, Kyrkliga Syföreningen och Värna Adelsö förfogar redan över varsitt exemplar.
Beslöts vidare att ordföranden utarbetar ett förslag till remissvar
som utsänds till ledamöterna i AFR. Om så behövs sammanträder AFR i just denna fråga måndagen den 8 november kl. 19.
Behövs det ej något sammanträde insänder ordföranden och
sekreteraren AFRs remissvar till kommunen.
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§8

Årsmötet 31 januari 2005
Det konstaterades, att ordförandeskapet i AFR enligt tidigare
beslut övergår till Adelsö Församling vid årsmötet 2005. Näst i tur
därefter att ärva ordförandesysslan är AIF. Jämför informationen
§9 nedan.

§9

Förändring av Svenska kyrkans församlingsindelning
Ingmar Larson anmälde att Adelsö församling tisdagen den 21
september arrangerar information i Adelsö kyrka om stiftets
ambitioner att förändra församlingsindelningen inom Ekerö
Kyrkliga Samfällighet (Ekerö pastorat).
Viktigt att församlingsmedlemmar deltar i mötet för att lämna
sina synpunkter på en övergång från fyra till en eller tre
församlingar inom pastoratet. För Adelsös del kan det bli fråga
om att tillsammans med Munsö bilda en församling eller att gå
upp i en stor Ekerö församling. Förändring kan bli aktuell att
genomföra redan i december 2004. Noterbart är att det ej är
säkert att Adelsö har något kyrkoråd år 2005 och att därför
representationen i AFR kan få lov att finna ny form.
Sven Fogelqvist kommer att dela ut information till hushållen.
Skulle den informationen ej komma ut beslöts att AFR skulle se
till att den blir känd för alla Adelsös hushåll.

§10

Mötet avslutades.

Vid protokollet

Justeras

Jan Gertz

Christer Nordemo

