Protokoll från Adelsö Föreningsråds ordinarie möte 2006-10-16 i Uppgården
Närvarande: Ordförande Anders Ellström (AIF)
Kassör Göran Lindblad (AFR)
Gårdsfogde Seth Björk (AFR)
IT-ansvarig Christer Nordemo (AFR)
Janne Gertz (VA)
Barbara Baron (BK)
Ove Westerberg (SGR)
Ylva Grandin (ASK)
Lena Johansson (RAÄ)
1. Mötet öppnades.
Eftersom Ove Wallin inte var på plats valdes Ove Westerberg till sekreterare för mötet.
2. Kallelse och dagordning godkändes.
3. Till justerare av mötets protokoll valdes Göran Lindblad och Seth Björk.
4. Mötesprotokollet från 2006-03-20 godkändes och lades till handlingarna.
5. Ordförande Anders Ellström pratade om företaget Uffens förfrågan om föreningarna var
intresserade av hans konsulthjälp för att exempelvis kunna söka pengar som finns i
bidragsdjungeln. Anders skulle höra med Uffen om kostnader mm.
6. Samordning av sommarprogram 2007. Ekerö Turism vill att information om sommaren
evenemang lämnas senast 14 februari. Därför uppmanas föreningarna ha sina programpunkter
klara till Föreningsrådets årsmöte den 29 jan.
7. Vandringsdagen blev en blöt tillställning med cirka halva vandrarantalet jämfört med året
innan. Leden har växt igen ganska mycket under senare och behöver röjas ordentligt inför
kommande vandringsdag den 17 maj. Vi bör även marknadsföra Vandringsdagen bättre. Seths
tips är att bredda den till cirka 1,5 meter så att det även går att åka skidor på den. Ove
Westerberg lyssnar med Ekerö Turism om framtidplanerna för öarnas tre stora leder.
8 a. Nytt om Uppgården: Johan Björk säger sig vara ganska nöjd med sommarens
kaféverksamhet. Om inte något speciellt händer för honom tar han gärna på sig det hela även
nästa år, då blir det från mitten av maj till september.
Även Kalle Runristares visningar, i samarbete med Riksantikvarieämbetet, har varit relativt
välbesökta.
Sedan följde en diskussion om att antalet besökare till Hovgården tros ha ökat något och att
det därför var viktigt att kaféet var öppet. Det måste dock bli bättre skyltning, vilket lär vara
på gång men har fördröjts från Vägverket. Olika förslag var en ny och nödvändig
parkeringsplats skulle anläggas dryftades också.
Ett ”bra instormningmöte” (brainstorming), först med Föreningsrådet och sedan tillsammans
med RAÄ, föreslogs angående planerade förbättringar för Hovgårdsområdet.
8 b. Vagnslidrets grundarbeten är försenade men ska förhoppningsvis bli klara innan
årsskiftet. Det ska även grävas för VVS.

9. I 3,5 år har diskussionerna om församlingens övertagande av Adelsö Hembygdsgård
dragits. Kontraktet är ännu ej underskrivet.
10 a. Årsmötet den 29 januari kl 19 förläggs till Adelsögården om det funkar för Cilla.
10 b. Adelsö Hembygdslag tar över ordförandeskapet för Föreningsrådet nästa år och Värna
Adelsö året därpå.
11 a. Info från RAÄ: Birkamuseet fyllde 10 år och hade föreläsning på hembygdsgården inför
minimalt med åhörare. RAÄ, länsstyrelsen och Ekerö kommun har arbetat på en
förvaltningsplan för Birka/Hovgården i flera år. Ett informationsmöte om detta hålls på
Ekebyhovs slott i december.
11 b. Friteatern vill ge en föreställning om glesbygdsproblematiken ur ett Adelsöperspektiv
den 9 september 2007.
11 c. Tio personer från Föreningsrådet besökte Adelsögården i början av hösten, på inbjudan
av Cilla. Hon berättade att fasta hyresgäster, av socialförvaltningen ditplacerade och
vandrarhemsgäster bor där. Hon vill också att Adelsögårdens verksamhet integreras bättre
med vad som pågår på övriga ön.
11 d. Kommunens skogsgrupp ska röja vid Adelsövallen.
12. Kassören rapporterade att det finns 24000 kronor på kontot för tillfället. Efter att under
många år sökt ett föreningsbidrag på 15000 kronor höjde man summan till 18000 kronor
vilket accepterades av kommunens kulturnämnd.
13. Under övriga frågor berättade AIF att de hyr ut sin sittgräsklippare för 500 kronor för
klippning runt Uppgården.
AIF planerar ett cirka 1300 meter långt elbelyst motionsspår nedanför vallen. Diskussion
uppstod om planerna krockar med ASK:s framtidsplaner vid Alsnu udd.
Ylva Grandin berättade om skeppslagets visioner för området.
Christer Nordemo visade att adelso.se hemsidan får alltfler besökare. Sättra Gårdsråd får dra
sig ur hemsidan. Christer kollar upp lämpligt köp av digital projektor för Föreningsrådets
räkning.
Ordföranden tackade och avslutade mötet.

Anders Ellström, ordförande

Göran Lindblad, justerare

Ove Westerberg, vikarierande sekretere

Seth Björk, justerare

