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Nyhetsbrev - JUNI 2005
ÅRSMÖTET 11 JUNI 2005
Årsmötet äger rum i Adelsö Hembygdsgård lördagen den 11 juni kl. 11.00.
Medlemmarna är kallade via anslagstavlor
på Adelsö. Övriga är naturligtvis välkomna
att delta i mån av plats.
Årsmötet disponeras i en informationsdel
och en formell årsmötesdel. Medlemmar
har rösträtt.
Handlingar utdelas i
Hembygdsgården före mötets start.
Nyhetsbreven december 2004 samt detta
brev avspeglar i stort vad styrelsen arbetat
med under året. Via Adelsöföreningarnas
hemsida ”www.adelso.se” kan man klicka
sig vidare för att läsa om Värna Adelsös
aktiviteter.
Informationen vid årsmötet omfattar bl.a.
- Lanthandelns utveckling;
familjen Borin medverkar
- Kommunens översiktsplanering för
Adelsö
- Allemansrätt och strandskydd
- Trafikfrågor
- Planerna på lindragen färja
- ADSL på Adelsö
- Sättra Trädgårds framtid
- Tofta Gårds framtid
- Hembygdsgårdsförhandlingarna
MEDLEM I VÄRNA ADELSÖ
Föreningen, som nu har 180 betalande
medlemmar, behåller tillsvidare sitt
Plusgirokonto som står i kassörens namn.
Det är efter årsmötet dags att erlägga
avgiften för verksamhetsåret 2005/2006.
Vi bifogar inbetalningskort. Plusgirokontot
i kassören Lars Carlssons namn är
PG 13 60 572-0. Ange att avgiften avser
Värna Adelsö. Styrelsen föreslår att
avgiften kvarstår oförändrad 50 kronor om
året. Föreningens nettotillgångar vid
tidpunkten för årsmötet kan beräknas
uppgå till i runda tal 4 500 kronor.

EKERÖ KOMMUNS ÖVERSIKTSPLAN
Styrelsen träffar inför årsmötet Ekerö
kommuns stadsarkitekt, Leif Kåsthag, och
projektledaren för översiktsplanearbetet,
Eva Mill. Samtalet kommer huvudsakligen
att handla om planarbetet och hur Värna
Adelsös synpunkter tagits till vara. Eva
Mill är inbjuden att närvara vid årsmötet.
I övrigt kommer styrelsen att efterfråga
information om aktuella tomtstyckningsoch byggnadsplaneåtgärder på Adelsö.
Vidare kommer vi att beröra allemansrättsoch naturskyddsfrågor.
ALLEMANSRÄTT – STRANDSKYDD
Styrelsen kommer till årsmötet att kunna
ha Naturvårdsverkets olika informationsbroschyrer om allemansrätt och strandskydd för tilldelning till medlemmar.
Intresset för informations- och diskussionsträff i dessa frågor kommer att tas upp.
Styrelsens förslag är att en kväll under
augusti ägnas åt dessa frågor om intresse
finns bland medlemmarna. Eva Mill är
vidtalad att leda en sådan kväll. Ytterligare
resurspersoner kan vidtalas.
TRAFIKSÄKERHETSÅTGÄRDER
Ekerö Trafiksäkerhetsråd och Ekerö
kommun har haft bl.a. frågan om
företrädesrätt vid vägkorsningen ovanför
färjan uppe för beredning och beslut.
Denna och andra trafiksäkerhetsfrågor
berättar Ove Wallin om vid årsmötet.
LINDRAGEN FÄRJA
Ligger Vägverkets och Färjerederiets
planer för installation av lindragen färja
Adelsö-Munsö fast vid tidigare meddelat
beslut om driftsstart under år 2006?
Ove Wallin berättar vid årsmötet.

www.adelso.se/va
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SÄTTRA TRÄDGÅRD
Kommer verksamheten vid Sättra Trädgård
att försvinna eller finns det möjligheter till
en fortsättning? Kommunen tycker att
hyran för växthuset är alldeles för hög. Det
mesta talar därför för en nedläggning vid
kommande årsskifte. Sättra Trädgård
betyder mycket för de förståndshandikappade som får sysselsättning där.
Men trädgården betyder också mycket för
Sättra och hela Adelsö. Värna Adelsö
kommer därför att ta kontakt med hyresvärden, Fastighetsbolaget Björkfjärden,
och Ekerö kommun för att se om det går att
rädda Sättra Trädgård. En lägesrapport
kommer vid årsmötet.
ADSL-KAPACITETEN PÅ ADELSÖ
Räcker kapaciteten på telefonstationerna
(två stycken) på Adelsö för anslutning till
ADSL från ytterligare hushåll? Ryktet har
spritt sig att kapaciteten snabbt blir fullt
utnyttjad. Barbro Westerholm på Ekerö
kommun bekräftar att sådana situationer
kan uppstå och att berörda telebolag, i
detta fall Telia-Sonera, i sådana lägen har
att ge installationerna större kapacitet.
Situationen berörs vid årsmötet.

FÖRENINGSUPPGIFTER
Den av årsmötet 2004 valda styrelsen är:
Ordförande:
Jan Gertz
Tel: 08-56051319 / 070-2371034
E-post: brijan@spray.se
Ledamot:
Agneta Collberg
Tel: 08-56051560
E-post: agneta@nordemo.nu
Ledamot:
Lennart Rydberg
Tel: 08-362136 alt. 08-56051249
eller 070-3220261
E-post: lennart-rydberg@swipnet.se
Lars Carlsson har åtagit sig vara
föreningens kassör. Tel 56051021.
Revisorer är Desirée Björk och Bernt
Collin med Björn Engström som suppleant.
Valberedning är Ove Wallin och Björn
Rydberg med Wallin som sammankallande.
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HEMBYGDSGÅRDENS FRAMTID
Förhandlingarna
mellan
Adelsö
Församling och Ekerö kommun är nu i
princip slutförda - köpesumman dock ännu
ej avgjord. Nästa steg blir att ärendet efter
slutförhandling med kommunen åter
behandlas i församlingens kyrkoråd och
samarbetsorganet med Munsö församling.
Nästa instans är kyrkonämnden, som vid
godkännande för ärendet vidare till
kyrkofullmäktige. En optimistisk tolkning
är att ärendet skulle kunna vara avgjort
före årsskiftet, när för övrigt Adelsö
församling upphör och går upp i AdelsöMunsö församling.

www.adelso.se/va

