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Här är ett färskt nyhetsbrev från Värna 
Adelsö (VA) med information om vad som 
händer på ön. Vi berättar också om Värna 
Adelsös olika aktiviteter och framstötar. 
Värna Adelsö är en ideell förening som har 
till syfte att värna Adelsös kultur och natur 
och att främja möjligheterna att bo och 
arbeta på ön med respekt för miljön. Både 
fastboende och fritidsboende är 
medlemmar. Det som förenar oss nu 200 
medlemmar är att vi älskar Adelsö. Bli 
medlem du också! 

Jan Gertz, ordförande 
 
BILDEKAL 
Med detta nyhetsbrev följer för betalande 
medlemmar i Värna Adelsö en bildekal med 
öns kontur och texten Värna Adelsö. Det är vår 
förhoppning att bilarna kommer att prydas av 
dekalen och att vi på så sätt gör reklam för ön 
och vår förening. 
 
BLI MEDLEM FÖR 2009! 
Årsavgiften är 50 kronor per år och medlem 
och betalas till Värna Adelsös plusgirokonto 
1360572-0. Var noga med att ange ditt namn 
och din adress, helst också E-postadress. 
Färdigtryckta inbetalningstalonger finns också 
hos Borins Handelsbod. Nya och gamla 
medlemmar kan redan nu betala avgiften för 
nästkommande år. 
 
ADELSÖ KROG 
Christer Dahlqvist moderniserar, bygger ut och 
breddar servicen vid Adelsö Krog. Christer har 
köpt 5 000 kvadratmeter mark av kommunen 
för att kunna göra detta möjligt. Fastighets-
bildningen pågår. Köket moderniseras och 
restaurangen kommer att ge plats för 50–60 
gäster inomhus, och utomhus lika många. 
Arbetet med mark och utbyggnad sker under 
hösten och den nya restaurangen öppnas under 
vintern. Ett par gäststugor är också planerade. 
Tanken är att kunna erbjuda gäster på ön att se 
flera världsarvsplatser på ett par dagar – 
Drottningholm, Hovgården, Björkö – då 
övernattning är nödvändig. Friluftsyta kommer 
att finnas kvar på den nu större tomtmarken. 
En byggnad görs i ordning passande för bl.a. 
konstutställning. Det finns ju många med 
konstnärlig ådra boende på Adelsö. VA, som 
från början försökt stödja Christers kontakter 
med kommunen, önskar honom och hans 
personal, adelsöbor och turister lycka till i 
satsningen. 

TOFTA GÅRD 
Stockholms stads fastighetsnämnd har för sin 
del beslutat att Tofta Gård skall säljas till 
högstbjudande intressent. Köpare blir familjen 
Wallenius, som också vann budgivningen om 
Husbygropen på Munsö. Familjen äger sedan 
tidigare Menhamra och Kärsö. Wallenius-
familjen ser båda investeringarna som 
långsiktiga. Försäljningen av Tofta Gård skall 
formellt bekräftas av kommunfullmäktige i 
Stockholm, troligen i december 2008. Vi hälsar 
de nya ägarna välkomna till ön. När köpet är 
formellt klart kommer Värna Adelsö att 
kontakta familjen Wallenius för att presentera 
föreningen. Ett önskemål är givet, nämligen att 
kunna garantera allmänheten fortsatt tillgång 
till naturbadet vid Hanholmen. Att bada där är 
för många adelsöbor en gammal sedvänja. 
 
VILDSVINSPROBLEMET 
Adelsö Föreningsråd (AFR), där VA ingår, 
genomförde i samarbete med Mälaröarnas 
Jaktvårdskrets ett samråd om vildsvins-
kontrollen på Adelsö. Samrådet leddes av 
ordföranden i jaktvårdskretsen, Lars Johnson, 
och AFR:s sekreterare Ove Wallin. Ann Baron, 
VA, var sekreterare. Samrådet ägde rum den 
18 september i den underbart renoverade 
huvudbyggnaden på Stenby Gård. Flertalet 
jaktlag och en del av de större markbrukarna 
och markägarna deltog. Samrådet resulterade i 
överenskommelse om en gemensam jaktdag på 
Adelsö där jaktlagen jagar vart och ett på sitt 
jaktområde. Jaktdagen är ännu ej fastställd 
men kommer att tydligt annonseras så att 
adelsöborna och eventuella turister får full 
kännedom om när de inte skall besöka 
jaktmarkerna. Jaktdagen arrangeras i 
samarbete mellan AFR och Mälaröarnas 
Jaktvårdskrets. Mer fullständig rapportering 
från samrådet kommer att presenteras i 
Mälaröarnas Nyheter efter som det som i den 
här frågan görs på Adelsö mer eller mindre har 
relevans för hela kommunen. Naturligtvis 
kommer den överenskomna jaktdagen att 
utvärderas och följas upp med insatser som 
aktörerna gemensamt bedömer viktiga. 
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BUSSKUREN OCH ANSLAGSTAVLAN 
VID SJÖÄNGEN 
Busskuren vid färjeläget på Munsö har en 
längre tid sett snaskig ut. Papperskorg saknas 
och resenärer eller andra som besöker kuren 
kastar cigarettfimpar, cigarettpaket, ölburkar 
etc. på golvet och på marken utanför kuren. 
VA har kontaktat SL som har ansvaret för 
kuren och Vägverket som har ansvaret för 
vändplanen vid färjan och marken runt kuren. 
SL har uppenbarligen varit på plats och 
snyggat upp inne i kuren men inte satt upp 
papperskorg. Marken vid kuren och hela 
vändplanen ser nu ren ut. VA kommer åter att 
kontakta SL för att få en papperskorg till 
kuren. Vi vädjar till dem som nyttjar kuren att 
inte slänga skräp i eller runt den. 
 
AFR kommer att kontakta Vägverket för att få 
den utlovade anslagstavlan på plats, i första 
hand avsedd för föreningsinformation, i andra 
hand för företagsinformation och information 
om evenemang. Den gamla anslagstavlan togs 
bort av Vägverket då de nya tilläggsplatserna 
för färjorna byggdes. 
 
STRÖMMA KANALBOLAGETS 
VIKINGAMARKNADER 
Andra helgen i juli arrangerade Strömma 
Kanalbolaget och några vikingaföreningar 
marknad på Björkö. Många reste dit med egen 
bil via Adelsö varvid bilkaos uppstod. De 
reserverade parkeringsplatserna kring 
Hovgården (kyrkan, handelsboden, hembygds-
gården) nyttjades utan tillstånd och utan 
förvarning. Ringvägen var packad med 
parkerade bilar. AFR har skrivit till Strömma 
Kanalbolaget med förhoppningen att slarvet 
inte kommer att upprepas och med önskemålet 
att AFR får ett samtal med bolaget, 
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och kommunen. 
Det är viktigt att hitta sätt att ge världsarvets 
besökare fullgod service utan trafikkaos och att 
Adelsö inte bara behandlas som 
parkeringsplats. I skrivande stund har Strömma 
Kanalbolaget och RAÄ svarat att de är 
angelägna att gå AFR tillmötes när det gäller 
samrådet. 
 
 
 
 
 
 
 

HEMBYGDSGÅRDEN 
Adelsö Hembygdsgård sköts nu av Adelsö-
Munsö församling som hanterar uthyrning, 
städning och vaktmästeri. Kommunens 
försäljning till kyrkan sker när fastighets-
bildningen är klar. Föreningar och privat-
personer kan hyra som förr. Bokning kan göras 
på telefon 560 511 90 vardagar kl. 8,00-17,00. 
Mer information framgår i Kyrkfönstret nr 
5/2008. 
 
REKLAMPELAREN 
”Adelsö – Min barndoms vackra ö” är titeln 
på en bok utgiven av Adelsö Hembygdslag där 
Arne Lindblad berättar om sina upplevelser på 
Adelsö under perioden 1923–1937. Boken är 
redigerad av Anders Sahlén, mycket välskriven 
och intressant för alla som vill veta mer om 
Adelsö under förra seklets första hälft. 
Måhända finner gamla släkter på Adelsö 
klargöranden om händelser rörande släkten 
under den nämnda perioden. Boken kan 
beställas och köpas hos Göran Lindblad som 
har telefon 560 510 20. Boken kostar 100 
kronor. 
Birkakörens porslin, glas, uppläggningsfat 
m.m. finns fortfarande att hyra t.ex till privata 
fester. Kontakta Jan Gertz, telefon 560 513 19 
eller Uppgårdens gårdsfogdar, Marianne och 
Seth Björk, telefon 560 512 73 om du vill hyra. 
Kostnaden är 3 kronor per hyrd detalj. 
 
STYRELSE OCH ADRESSER 
Föreningens styrelse under 2008/2009 består 
av Jan Gertz, ordförande, ledamöterna Ann 
Baron, Agneta Collberg, Mats Lundgren och 
Lennart Rydberg. Mats Lundgren är 
föreningens kassör. VA:s årsmöte hölls i 
Adelsö Hembygdsgård söndagen den 15 juni 
2008. Protokoll med årsmötets uppdrag till 
styrelsen för 2008/2009 finns på föreningens 
hemsida ”www.adelso.se/va”. Antalet in-
betalade medlemsavgifter uppgår nu till 201. 
E-mailadresser du kan använda för att nå 
styrelsen är till ordföranden ”brijan@spray.se” 
och till kassören ”mlmj.lundgren@telia.com”. 
Där kan du t.ex. anmäla att du vill bli medlem, 
beställa dekal à 5 kronor, anmäla adress eller 
adressändring, anmäla avsaknad av eller 
nyuppsättning av brevlåda och framföra 
önskemål och synpunkter. 
 
Adelsö, november 2008 
Styrelsen 


