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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I 
ADELSÖ HEMBYGDSGÅRD 17 JUNI 
KL 11,00-13,00 
På årsmötet blir det information om flera 
viktiga Adelsöfrågor: Lanthandeln, 
Hembygdsgården och förskolan. Sättra 
Gård AB är också inbjudna att ge en 
presentation av sin utveckling.  
 
Årsmötesförhandlingarna omfattar dels de 
stadgade ärendena med styrelsens rapport 
över det gångna verksamhetsåret, 
revisionsrapport, medlemsavgift, fråga om 
ansvarsfrihet samt val.  
 
På begäran tar vi också upp frågan om 
ställningstagande till ny 3G-mast på 
Adelsö (omröstning aktuell). Vidare 
avhandlas föreningens agerande när det 
gäller särskilda äldrebostäder. Övriga 
ärenden anmäls före den 10 juni till 
styrelsen. Röstberättigad är medlem som 
erlagt avgift senast vid årsmötet. 
 
FÖRTROENDEVALDA 2005/2006 
Valberedning är Ove Wallin, samman- 
kallande, och Björn Rydberg.  
Kassör är Lars Carlsson, tel: 56051021. 
Revisorer är Desirée Björk och Bernt 
Collin med Björn Engström som suppleant.  
Den av årsmötet 2005 valda styrelsen är: 
Ordförande Jan Gertz, tel: 56051319 alt. 
070-2371034, e-post: brijan@spray.se 
Ledamot Agneta Collberg, tel: 56051560, 
e-post: agneta@nordemo.nu 
Ledamot Lennart Rydberg, tel: 362136 
alt. 56051249 eller 070-3220261, 
e-post: lennart-rydberg@swipnet.se 
 
 

BLI MEDLEM! DAGS BETALA 
AVGIFT FÖR 2006/2007 

Plusgirokontot står i Lars Carlssons namn, 
numret är 13 60 572-0. Ange tydligt ditt 
namn och att avgiften avser Värna Adelsö. 
Avgiften är 50 kronor per medlem och år. 
Använd gärna bifogat inbetalningskort. 
 

 
AKTIVITETSRAPPORTER 
SÄTTRA TRÄDGÅRD RÄDDAD 
Värna Adelsö uppvaktade i juli 2005 via 
brev och samtal Socialnämnden i Ekerö 
kommun med en vädjan tillnämnden att 
inte ytterligare skära ner vård- och 
dagterapiverksamheterna vid Sättra Gård. 
Föreningens agerande har (vid sidan av 
trädgårdsledningens och Sättra Gård AB:s 
viktiga insatser) bidragit till att trädgårds-
verksamheten nu lever vidare i full 
blomprakt. Terapiverksamhet för social-
nämndens del fortsätter där. 
  
FÖRSKOLAN KVAR 
Under vintern varslade Barn- och 
ungdomsförvaltningen i Ekerö kommun 
om nedläggning eller frysning av 
verksamheten vid den kommunala 
förskolan i Hembygdsgården. Föräldrars 
och personals protester jämte uppropslistor 
med många Adelsöbor har tillsammans 
med Värna Adelsös skrivelse till nämnden 
och kommunledningen givit resultat. 
Förskolans verksamhet fortsätter. Värna 
Adelsö understryker kommunens ansvar 
för glesbygdens utveckling och efterlyser 
överenskommelser mellan kommunledning 
och facknämnder i frågor som kräver 
regionalpolitiska hänsyn. 
 
BEVAKNING AV PLATS I 
BOSTADSKÖN 
AB Ekerö Bostäder har inför 2006 infört 
nya regler för anmälning och bevakning av 
plats i bostadskön. För att bevaka sin 
köplats krävs att de köande har data- 
kunskap. Helst ska man ha egen dator med 
e-postkonto och för ändamålet fungerande 
program för att via Internet ta hem 
information som kommer veckovis från 
bostadsförmedlingen. Värna Adelsö har 
protesterat mot detta. Alla – särskilt många 
äldre – har inte dator. Föreningen har 
uppmärksammats i Mälaröarnas Nyheter i 
dessa ärenden. 
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ÄLDREBOSTÄDER 
I frågan om att tillföra Adelsö nya äldre- 
bostäder i den av Svenska Kyrkan ägda 
Prästgårdsparken har Värna Adelsö tagit 
strategiska kontakter. Ingen av de viktiga 
aktörerna har avvisat idén: Ekerö pastorat, 
stadsarkitektkontoret och Ekerö bostäder. 
Närmaste granne, vår präst Svän 
Fogelqvist stöder idén. Styrelsen vill lyfta 
fram denna fråga  ännu en gång. Ska vi gå 
vidare i våra kontakter? Hur många 
medlemmar är för egen del intresserade av 
tillkommande bostäder? 
 
HOVGÅRDEN 
Värna Adelsö deltar i ett samråd med 
Ekerö kommun, Riksantikvarieämbetet och 
Länsstyrelsen om utvecklingsinsatser i 
Hovgårdsområdet, särskilt för att göra 
Världsarvet mer tillgängligt för 
allmänheten, både turister och Adelsöbor.  
 
NOTISER 
Den nya lindragna färjans starttidpunkt är, 
som nog alla noterat, förskjuten till juli 
månad. Om de nu nästan färdiga 
anläggningarna passar in så ser det för 
amatören ut som om tidplanen håller!?! 
 
Adelsö Hembygdsgårds framtid är ännu ej 
klarlagd, mer härom vid årsmötet. 
 
Moderata Samlingspartiet vill träffa Värna 
Adelsö för ett samtal bl.a. om vad vi vill 
åstadkomma med vår verksamhet. Rapport 
kommer till årsmötet. 
 
SKA VÄRNA ADELSÖ OMPRÖVA 
SITT BESLUT ATT INTE DELTA I 
ÄRENDEN RÖRANDE 3G-MASTER? 
Några medlemmar har begärt att årsmötet 
ska bestämma om föreningen ska agera i 
3G-mastfrågan på Adelsö. Vid det första 
föreningsmötet 2003 lades den frågan åt 
sidan beroende på bedömningen att 
föreningen inte skulle bildas med en från 
början inbyggd konflikt. Engagerade 
medlemmar fick rådet att ansluta till den 
grupp som antog namnet Folkviljan mot 
3G. 
 
 
 
 

 
Det finns inte tid för en långvarig debatt på 
årsmötet, men ett ställningstagande bör 
ske. Man kan kanske se tre intresse-
grupper: de likgiltiga, 3G-entusiaster och 
3G-motståndare. Alla kan respekteras. De 
som är för 3G-master vill ha det för att få 
fungerande eller bättre telekommunikation. 
Många av de som inte vill ha 3G-master på 
Adelsö är oroliga för strålningen från 
master och mobiler. En del är motståndare 
mot master för att de stör naturen och 
upplevelsen av den, kanske särskilt om 
man får en mast som granne. 
 
Styrelsens uppfattning är att endast en klart 
uttalad årsmötesvilja kan ge ytterligare 
anledning för omprövning av 2003 års 
slutsats. Frågan som erbjuds årsmötet till 
öppen omröstning är enkel: 
Skall Värna Adelsö engagera sig mot den 
planerade 3G-masten i Hallsta  
Svarsalternativ är ”Ja”, ”Nej”.  
Vid  Ja-övervikt framför styrelsen detta 
motstånd på lämpligt sätt. Vid Nej-
övervikt eller jämviktsutslag gäller 2003 
års slutsats. 
 
Adelsö, juni 2006 
 

 
Utsiktstornet vid Kunsta, Adelsö.         ©Foto: Christer Nordemo 


