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Minnesanteckningar

Möte med Faravid Svalfors af Ugglas i Adelsö Hembygdsgård
Fredagen den 29 oktober 2021 kl 15.00

Närvarande
Adelsö IF:  Andreas Gustafsson, Ingrid och Olle Weslien
Adelsö smedja: Staffan Eriksson och Britt-Louise Morell 
Birkakören: Anders Gustafsson
Hembygdslaget: Stefan Qviberg
STV: Stefan Wåhlin
Vikingarna: Robert Oberascher
Värna Adelsö:  Mats Lundgren
Projektledare:  Faravid Svalfors af Ugglas

Hembygdsgården
Hembygdsgården har behov av mer utrymme vad gäller förråd. Adelsö IFs förslag är 
att ta bort mellanväggen mellan den lilla skrubben och ”gamla soprummet” vid 
Skeppet, som inte används, och göra ett större förråd där föreningarna kan ha sina 
saker, bl a AIFs pingisbord med tillhörande småsaker, Kyrkans dukar, ljusstakar mm, 
och det som andra föreningar behöver ha på plats där. Föreningarna blev tvingade 
att ta bort sina saker från Hembygdsgården inför renoveringen, och nu måste dom 
tillbaka.
Vi känner även behov av Mörkläggningsgardiner (för att kunna använda projektor 
och filmduken), Hörselslinga ihop med Högtalaranläggning i Skeppet.

Världsarvet
Vi pratade om betydelsen av att ha ett ”Infocenter” på Sjöängen. Det skulle vara bra 
för besökande till ön att få lite mer info redan där. Även då att ”Infocentret” i 
Hembygdsgården borde vara bemannat för bättre information.
Var är Entrén till Världsarvet? Vore fint med en PORTAL.
Som det är nu finns ingen markerad entré. Det kunde vara skyltat från Adelsö IFs 
parkering och från Kyrkan. Man kan göra mycket information med enkla medel. Man 
kan också göra mer för de handikappade med handikapparkering bl a.
Behovet av en Gästbrygga i Hovgården har funnits i flera år, för de som kommer 
sjövägen.



Man planerar en WORKSHOP med  ”Världsarvsrådet”. Verksamhetsplanen från 2018 
är inte klar än. Göra en Förvaltningsplan – Utvecklingsplan.
Det inbjudes till PERSPEKTIVINSAMLING för föreningar och civilsamhälle, att samla in 
information till en handlingsplan. Boka möten frammåt.
Den 18, 19, och 23 november i Hembygdsgården. Anmäl dej snarast.
Vilken förvaltning har ansvaret? Vilka roller har alla?
Kommunen, Fastighetsverket, Ekerö Bostäder, Länstyrelsen, Strömma kanal borde 
vara med i detta.
Faravid vill fastställa det med Workshops.
Nedan bifogas QR-koden till detta.

Man önskar ett nätverk som fungerar, och som kan leva vidare efter Faravids projekt.
Kommunen ska marknadsföra detta utåt,  ”Visit Ekerö”.
Målet är ett bemannat infocenter med museibutik, en fysisk manifestation för att 
lättare kunna uppleva världsarvets fornlämningar.

AR – Argumented reality.  (Förstärkt verklighet).
Finns i Uppsala, där man kan titta i sin smartphone när man rör sig i området och få 
en ”fictionsbild” om hur det kan ha sett ut. En app i telefonen.
Borde då finnas wifi, och skyltar som berättar.

Faravid planerar en världsarvsutställning i Jollen i Hembygdsgården före årsskiftet, 
och håller på att samla material till det.

Värna Adelsö har ”partimöten” med politiker från Ekerö, och berättar om 
Världsarvet. Faravid skriver ihop ett dokument till VA som dom kan delge politikerna. 
Detta dokument bifogas nedan.

Adelsö   20211105

______________________________________                _____________________________________

Ingrid Weslien    sekreterare                        Anders Gustafsson    ordförande



”Sammanfattning av projekt Upptäck Hovgården:

Stöd från Region Stockholm, Riksantikvarieämbetet samt kommunens egna medel har 
möjliggjort detta årslånga projekt. Syftet är att stärka Hovgårdens varumärke, öka samverkan 
mellan civilsamhället på Adelsö och Ekerö Kommun, Statens Fastighetsverk och Länsstyrelsen, 
gynna de lokala aktörernas förutsättningar, stärka företagandet och skapa ett mer tillgängligt, 
attraktivt och hållbart besöksmål. 

Faravid Svalfors af Ugglas rekryterades som projektledare/samordnare och tillträdde tjänsten i 
september 2021.

I början av året förvärvade Ekerö bostäder Adelsö Hembygdsgård och har påbörjat en 
omfattande renovering av dess lokaler. Entrédelen, samt ytorna innanför- den så kallade 
“Jollen”- hyrs av Kultur och- fritidsförvaltningen. Dessa lokaler bildar Hovgårdens 
Informationscenter och ska erbjuda information om världsarvet Birka och Hovgården, Adelsö 
och därtill några av kommunens övriga besöksmål.

En utställning om världsarvet Birka och Hovgården- med tyngdpunkten på Hovgården- planeras
och förbereds nu under hösten 2021 för att kunna sättas upp under våren 2022 när Jollen är 
färdigrenoverad.

En utställningsyta för föreningar och lokala företagare kommer också iordningställas i Jollen. 
Denna yta kommer även kunna fungera som konferenslokal.

 

Under hösten 2021 kommer föreningar, privatpersoner, lokala företagare och andra intressenter
bjudas in till perspektivinsamlingar där utvecklandet av världsarvet som besöksmål fokuseras. 
De frågor som kommer upp i samband med dessa möten förs vidare till framtidsverkstäder där 
arbetsgrupper bildas och handlingsplaner tas fram. Projektledaren hjälper till med att 
organisera en form för nätverkssamarbete mellan arbetsgrupperna. 

Under hösten och vintern deltar världsarvsrådet, vilket är sammansatt av representanter från 
kommunen, Statens fastighetsverk, Länstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och Region Stockholm, i
workshops i syfte att synliggöra parternas respektive roller, ansvar och mandat. Resultatet av 
detta förväntas underlätta framtida samarbeten kring världsarvet. 

Hovgårdens informationscenter smygöppnade sommaren 2021 och kommer invigas sommaren 
2022 då samtliga lokaler färdigställts och fyllts med innehåll.

Projektet avslutas hösten 2022.”




