
Projekt Turistkarta Adelsö     Nr 2.
Minnesanteckningar från möte 2023-03-10 hos Mats tillsammans med Anders G, Olle W och 
Ove W.

Inledning
Vi gick igenom vad som har uppdaterats av Kalle sedan senaste mötet. Feb 2023 kartan ser 
mkt bra ut. Kartan skall vara ”tidlös” då den förhoppningsvis kommer användas många år. 

Arbetet på vandringsleden diskuterades efter disk. om kartan.  

Text
Ove har tagit fram text på svenska med uppdaterad nutid liknande gamla kartan, dvs Adelsö 
idag och historisk text. Ove ber om hjälp med översättning till engelska. 
Samt ber Kalle om hjälp med ev. uppdatering av den historiska texten. 
Texterna ska vara på svenska och en kortfattad version på engelska. 
Halva baksidan reserveras för text, resterande halva för annonser.
Ove skickar texter direkt till Kalle efter att gruppen tyckt till om innehållet. Ove mailade dem 
under mötet.

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 bestämde att halva baksidan skall vara annonser, men avvaktar med kontakt med ev. 
annonsörer tills vi fått svar om bidrag från kommunen. 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 
Ove har tagit in prisuppgift för tryck av kartan från GETR.
4.330:- för 1000 ex och 5.540:- för 2000 ex. Plus moms 6% ??
Vi bestämde att trycka 2000 ex.

Textinfo på kartan
En del ändringar här. OBS  Ny numrering och ett tillägg, Stenmuren
1 Vandringsleden start
2 Röda spåret start, till Hovgården 3,5 km
3 Kunsta vikingatida gravfält
4 Utsiktstorn
5 Naturreservat med bombmurkla
6 Grillplats
7 Friluftsbad Långgrunda



8 Adelsö butik (Lanthandel)
9 Skansbergets fornborg
10 Stenmuren
11 Adelsö Smedja (Sommargalleri)

12 Kolarkojan
13 Festplats
14 Alsnu Gård (vikingatida rekonstruktion)
15 Magnus Ladulås, staty och utsiktsplats
16 Idrottsplats med hjärtstartare, frisbeegolf och WC
17 Badplats
18 Turistinformation WC
19 Cafe`Hovgården Turistinfo, WC
20 Båt till Birka
21 Hovgården, Världsarv med bl.a. Kungshögar, runsten och slottsruin 
22 Adelsö Kyrka

23 Fågelsjö
24 Runstensparken
25 Lindby Brygga (Privat bokad båt till Birka)
26 Birka stadsområdet
27 Borg
28 Ångholmen med Museum, WC, Restaurang och rekonstruktioner

Framsidan och layout
¾ delar av A3 sidan skall vara karta, resterande ¼ en framsida och sifferförteckning. 
Pkt. 1-11 samt 23-28.  Kartan skall inte täckas av sifferförteckning. 
Teckenförklaringen kan utgå om utrymmet så kräver. 
En förstoring av området runt Hovgården med pkt 11-22 skall finnas 
Placering av denna blir troligen trångt/svårt på framsidan, alternativt en del av baksidan 
på bekostnad av utrymme för annonser. Det bör fungera om man tar 15x15 cm för en 
detaljkarta runt Hovgårdsområdet.  (Det senare egna tankar från Mats) 
Vi strävar efter en karta med bra detaljer, Adelsö är det viktiga.
Vi diskuterade lägga in foton, inga klara åsikter på vad eller beslut. 
Ove fick i uppdrag att ta fram bildförslag.

 Kommunbidrag
Beslutades att söka kommunbidrag för kartan, separat från underhåll av vandringsleden.
Mats påminner Eva Viklund om ansökan 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


