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BLI MEDLEM! 
DAGS ATT BETALA AVGIFT FÖR 
2008/2009. Plusgirokontot står nu i Värna 
Adelsös namn och numret är 1360572-0. 
Ange ditt namn och din adress. Avgiften är 
50 kronor per medlem och år. Använd 
gärna bifogad talong. 

ATT VÄRNA OM ALLEMANSRÄTT, 
STRANDSKYDD OCH ETT ÖPPET 
LANDSKAP 
Värna Adelsö har uppvaktat Ekerö 
Kommun för att slå vakt om allemansrätt, 
strandskydd, bibehållandet av by-
strukturerna samt det öppna landskapet. 
Glädjande nog tycker vi att ansvariga inom 
kommunen delar våra värderingar. 
Bakgrunden är den stora skogs-
avverkningen och det till synes planlösa 
ansökningsförfarandet om bygglov. För att 
ta del av medlemmarnas och andra 
Adelsöbors synpunkter avser vi att under 
sommarhalvåret inbjuda till möte och 
samtal i Adelsö Hembygdsgård. Inbjudan 
kommer att ges i samband med årsmötet 
och anslås på öns större anslagstavlor. Håll 
ögonen öppna! 

VILDSVINSKONTROLLEN 
Mälaröarnas Jaktvårdskrets inbjöd i 
oktober till presentation om vildsvins-
stammen i Sverige. Stort utrymme gavs att 
diskutera och samtala om den speciella 
situation som uppstått för kommunens 
ytterområden med villor, dels för fritids-
användning och dels för åretruntboende. 
Adelsö har den ojämförligt största vild-
svinsstammen i kommunen. Experten som 
biträdde vid oktobermötet uttryckte klart 
att villasamhällen och vildsvin är en 
olämplig kombination. Jaktvårdskretsen 
erbjuder sig komma Adelsö till hjälp med 
råd och dåd och kommer att inbjudas till 
Adelsö Föreningsråd (AFR) innevarande 
termin. Märkena efter vinterns grisfester är 
särskilt omfattande bl.a. på badplatsen 
nedanför festplatsen, Hanmora Gård samt 
vägen till sjön från Tofta Gård. 

 

MUNSÖ SKOLA, FÖRSKOLOR 
Skolledningen kan glädjande nog meddela 
att situationen efter förra årets upp-
vaktningar och diskussioner ger stabilare 
förutsättningar för driften av Munsö Skola 
såväl som förskolorna på Munsö och 
Adelsö. 
 
HEMBYGDSGÅRDEN, UPPGÅRDEN, 
HOVGÅRDEN M.M. 
De mångåriga förhandlingarna om kyrkans 
övertagande av Hembygdsgården ser nu ut 
att ge resultat. Kommunstyrelsens arbets-
utskott beslöt i början av mars att 
försäljningen skall ske. Kommunfull-
mäktiges beslut återstår. 
Johan Björk är intresserad av att driva 
Uppgårdscaféet, kanske även med utökat 
öppethållande under sommaren 2008. 
Samtal med kommunen om ökade insatser 
för världsarvsområdet samt för Hovgården 
och Adelsö i övrigt har gått i stå. 
Kommunen får ta initiativ till nya samtal. 

SÄTTRA TRÄDGÅRD 
…Blommar vidare. Gemensamma insatser 
från Lene och Conny, Sättra Drift, Värna 
Adelsö och politiker med insikt om 
glesbygdens behov var avgörande för det 
viktiga beslutet att skydda trädgården från 
nedläggning. Vi följer ärendet. 
 
TOFTA GÅRD 
Stockholms stads fastighetskontor 
informerar om att ärendehandläggarna har 
beslutat att ge nuvarande arrendatorn, 
Björkfjärden Egendomar AB, företräde till 
erbjudande från Stockholms stad. 
Erbjudandet har gått ut i början av året och 
beslut om försäljning lär ska kunna fattas i 
april/maj, förutsatt att Björkfjärden 
accepterar erbjudandet. I annat fall öppnas 
köpet för offerter från allmänheten, där 
flera intressenter redan gett sig tillkänna. 
Ägare av från Tofta avstyckade tomter har 
hos Stockholms stad utan resultat sökt 
reglering av rättigheter. Tofta Holmars 
tomtförening hoppas dock att från Tofta 
Gård få lösa ut marken vid sina båtbryggor 
innan försäljning av gården sker. 
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ADELSÖ KROG 
Krogen öppnade vid midsommartid 2007. 
Sommarförsäljningen var acceptabel med 
hänsyn till sommarens väder och vinter-
försäljningen naturligtvis varit låg. Ägaren 
Christer Dahlqvist fortsätter satsningen på 
att ge Adelsö och dess turister ett ännu mer 
lockande restaurangalternativ. Christer 
ligger för närvarande i förhandlingar med 
kommunen om att få inköpa den skogs- 
och slymark som ligger omedelbart söder 
om krogen. Värna Adelsö är berett stödja 
förhandlingarna för att priset för marken 
skall bli rimligt. Kommunen har oss 
veterligt ej alternativt nyttjande av denna 
mark. 
 
BORINS HANDELSBOD 
Nedläggningen av affären på Munsö har 
gett ett mindre, men dock noterbart, 
tillskott av kunder till Borins Handelsbod. 
Noteras kan också att affären numera är 
apoteksombud. Vi vill uppmuntra alla 
Adelsö- och Munsöbor att handla det som 
erbjuds på Adelsö, i stället för att göra 
inköpen i tätorterna. 
 
 
SAMVERKAN MED ÖVRIGA 
FÖRENINGAR 
Samverkan med övriga Adelsöföreningar 
sker inom Adelsö föreningsråd (AFR) där 
vi nu har ordförandeansvaret. Ett sådant 
samverkansprojekt 2007 var Friteaterns 
föreställning i Hembygdsgården, ett annat 
handlar om kontrollen av vildsvins-
stammen. Ett tredje är att bereda beslutet 
för Alsnu Skeppslags anläggning av en 
vikingatida gård vid sjön nedanför 
festplatsen. 
Föreningens styrelse under 2007/2008 
består av ordförande Jan Gertz, leda-
möterna Ann Baron, Lars Carlsson, Agneta 
Collberg och Lennart Rydberg. Vägfrågor 
bevakas av Ove Wallin, som även är val-
beredningens sammankallande. Medlems-
antalet är nu cirka 200 och kassa-
behållningen är cirka 20 000 kronor. 
 

ÅRSMÖTET 2007 
Årsmötet hölls i Adelsö Hembygdsgård 
den 16 juni 2007. Protokoll kommer inom 
kort att finnas på föreningens hemsida 
www.adelso.se/va. Årsmötets särskilt 
uttryckta uppdrag till styrelsen för 
2007/2008 var: 

- att verka för äldreboende samt 
boende för yngre, i första hand 
hyresbostäder på Adelsö. 

- att inom AFR verka för en lösning 
av kontrollen av vildsvinsstammen 
på Adelsö och dess grannskap. 

- att aktivt agera för strandskydd, 
naturskydd i övrigt samt skogs-
vårdshanteringen. 

- att följa upp tidigare aktuella frågor 
 
Ekerö bostäder meddelar att ett stort antal 
personer bosatta på Adelsö står i kö för 
bostad hos Ekerö Bostäder. Hur många av 
dessa som anmält intresse för fortsatt 
boende på Adelsö går ej att få fram genom 
automatisk registerbehandling. Vid Värna 
Adelsös träffar för att utröna intresset för 
äldrebostäder vid Hovgården på Adelsö har 
endast några få hushåll deltagit. Det går 
därför inte att peka på intresse stort nog för 
att få Ekerö Bostäder eller annan, 
fristående projektör, att gå vidare i frågan. 

ÅRSMÖTET 2008 ÄGER RUM I 
ADELSÖ HEMBYGDSGÅRD, 
SÖNDAGEN DEN 15 JUNI KL 11,00. 
KALLELSE ANSLÅS. 
 
Adelsö, mars 2008 


