
Projekt Turistkarta Adelsö
Minnesanteckningar från möte 2023-02-15 hos Mats tillsammans med Anders G och Ove W.

Inledning
Vid årsmötet beslutades att en ny turistkarta ska tas fram. Mötet uttryckte att det skulle vara
bra om den blev klar innan Vandringsdagen 2023. När vi nu gått igenom vad som behöver 
göras kan vi konstatera att den sannolikt inte hinns med. Vi vill inte stressa med den och 
missat något och har därför beslutat att den skall vara klar i god tid före vandringsledens 40-
årsjubileum d.v.s. Maj år 2024. Kartan skall vara ”tidslös” då den förhoppningsvis kommer 
användas många år. 

Arbetet på vandringsleden och skyltar diskuterades ej på detta möte.

Text
Det ska vara liknande texter som det är på gamla kartan, dvs Adelsö idag och historisk text. 
Texterna ska vara på svenska och en kortfattad version på engelska. Ej på tyska.

Format
Kartan ska vara i A3-format i färg, dubbelsidigt. Vikes ”8-fallt” till pocketstorlek. Trycket ska 
gå ut ändå ut i kanterna.

Annonser
Vi tycker att det ska finnas annonser och info på samma sätt som den tidigare kartan. För 
stunden avvaktar vi med det, men lämnar halva baksidan öppen för detta. När vi vet hur de 
ekonomiska förutsättningarna ser ut, kan vi kontakta de som vi tror skulle vilja finnas med i 
turistkartan.

Tänkbara annonser och info: Café Hovgården, Affären, Runristarparken, Kalles turer till 
Björkö, Strömma, Infocenter, Kyrkan, Smedjan, Blomverkstaden. SL, Färjan.

Kostnad att trycka kartan? Offset eller digitalt?
Ove skriver texten och begär hjälp med översättningen, samt kontaktar GETR för att få ett 
budgetpris, därefter beslut om vi ska ha offset eller digitalt.

Textinfo på kartan
Start vandringsleden, Kunsta Gravkullar, Utsiktstorn, Affär, Idrottsplats, Festplats, Badplats, 
Båt till Birka, Café Hovgården, Lindby Brygga, WC (3 st.), Turistinfo, Världsarvet Hovgården, 
Kyrkan, Magnus Ladulås, Runstensparken, Friluftsbad Långgrunda, Grillplats Naturreservatet,
Skansberget fornlämning, Kolarkojan, Alsnu Gård (vikingatida gård), Frisbeegolf, Smedjan 
(Sommargalleri)

Framsidan och layout
¾ delar av A3 sidan skall vara karta, resterande ¼ en framsida och Teckenförklaring samt 
sifferförteckning. Likt den gamla kartan.
Vi strävar efter en karta med bra detaljer, Adelsö är det viktiga.



Vi tycker att det är bra att Kalle fortsätter jobba som han är van vid, dvs med Photoshop. Vi 
vill helst inte blanda in flera personer.

              

Röda spåret
Mats går spåret och informerar Kalle om sträckningen. Ove har pratat med Thorbjörn och han är 
mycket positiv till att vara med i kartan.

Kommunbidrag
Beslutades att söka kommunbidrag för kartan, separat från underhåll av vandringsleden.
Mats tar hjälp av Eva Viklund så att Föreningsrådet blir godkänd förening hos kommunen. Anders 
skriver underlag för bidragsansökan.

Ersättning
Vi försöker få ekonomiskt stöd från kommunen så att bland annat Kalle kan få ersättning, men även 
för tryckningen. Kalle fortsätter redovisa hur många timmar han lägger ned.

Vidare information
Mats informerar Kalle om arbetets gång.

Nästa möte
Ej bestämt


