
ÅRSMÖTE 2014
FÖR VÄRNA ADELSÖ

Hembygdsgården 
söndagen den 15 juni kl 10.30

På mötet berättar viltmästare Marcus Nilsson om
vad Menhammar gjort och planerar att göra på
Adelsö. Marcus Nilsson arbetar på Menhammar och
bor i Lindby. Menhammar, dotterbolag i Wallenius -
koncernen, är numera Adelsös största markägare.

Årsmötet är öppet och nytt medlemskap kan teck-
nas i anslutning till mötet. Betalande medlemmar
har rösträtt. Årsmöteshandlingar kommer att finnas
på hem sidan varnaadelso.se

Efteråt ser vi gärna att vi kan samlas i Upp gårdens
trädgård över en kopp kaffe eller ett glas öl med till-
tugg. Var och en betalar för sig.

ALLA ÄR VÄLKOMNA!
Janne Gertz, ordförande, brijan@spray.se“

ADELSÖNYTT juni 2014

FÄRJAN PÅ VIFT
BIRKA TILL ADELSÖ
DET HÄNDER I SOMMAR
Kerstin och Anders Westers långa resa

Adelsöfärjan Tora servas i dockan på Beckholmen                                     FOTO: LASSE CARLSSON
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Dags att betala medlemsavgiften för 2014!

Vi hoppas att du vill fortsätta att vara medlem i Värna Adelsö även under
2014. Har du inte redan betalat avgiften ser vi fram emot att du gör det nu. 
Alla som inte tidigare varit medlemmar är självklart också varmt välkomna.
Värna Adelsö växer stadigt. Under 2013 slog vi återigen medlemsrekord 
Med  473 medlemmar. Nu siktar vi på minst 500. Ju fler vi är, desto tyngre
väger våra argument i diskussioner om Adelsös intressen och framtid.
Avgiften för 2014 är endast 50 kronor per person. Den betalas in på Värna
Adelsös plusgiro konto 136 05 72-0. Kom ihåg att ange vem eller vilka avgif-
ten avser! 
Medlemsavgifterna täcker inte fullt ut våra kostnader för bland
annat tidningen Adelsönytt. Vi är därför mycket tacksamma för ett frivilligt
bidrag utöver den låga avgiften. Har du frågor om avgiften kan du kontakta
vår kassör Mats Lundgren, matslu@telia.com
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Värna Adelsös 11:e år
sommar avslutas Värna Adelsös 11:e verksamhetsår. Vi har fortsatt
arbetat för att värna allemansrätten och strandskyddet, inte minst i den
länge hanterade frågan om bebyggelsen på Horns Udde. 

Det gläder oss att vi under året fått tillfälle att samarbeta med andra för-
eningar på ön: 
• Till exempel med Hembygdslaget om strandskyddet. 
• Vi har tillsammans med Gröna Ön gjort en inspektionsvandring i ett
skogsavverkningsparti. Vi deltar på en station under Vandringsledsdagen. 
• Vi har i kontakt med Trafikverket försökt få till stånd röjningar av murkna
träd utmed Ringvägen.
En fråga som Värna Adelsö borde engagera sig i gäller den fortsatta

utbyggnaden av fibernätet. Detta är en mycket viktig fråga inte minst för alla
företagare på ön.  Samtidigt är den komplex, både ekonomiskt och tekniskt.
Läs artikeln om fiber på Adelsö längre fram i tidningen!
Jag tror att vår tidning Adelsönytt detta år slagit nytt rekord i fråga om läs-

barhet och intressanta artiklar. Det skall bli spännande att se om vi vid års-
mötet lyckats överträffa vårt medlemsrekord från förra året. Vi ligger i alla
fall nära. Du som inte redan är medlem – bli det!
Årets årsmöte går i traditionell stil i Adelsö Hembygdsgård söndagen den

15 juni kl 10.30 till ca 12.00. Årets gästföreläsare blir Marcus Nilsson, som
arbetar för Menhammar, bl.a. på Adelsö. Han har lovat berätta om vad
Menhammar redan gjort på Adelsö och om de kommande planerna.
Spännande.
Efter årsmötet ser vi gärna att vi kan samlas i Uppgårdens trädgård över

en kopp kaffe, ett glas öl och något tilltugg.

I

Jan Gertz, ordförande
brijan@spray.se
Mobil: 070-237 10 34

Värna Adelsös syfte är att slå vakt om Adelsös natur och 
kultur samt främja möjligheterna att bo och arbeta och 
tillbringa fritid på ön. 



4

2013 fick 200 hushåll i Marielund och
i  ett  stråk  till  kyrkan  möjlighet  att
ansluta  sig  till  ett  öppet  fibernät.
Ungefär 50 procent har anslutit sig.
– Vi håller nu på att bearbeta övriga

hushåll för att få dem att ansluta sig.
Det  kostar  cirka  20  000  kronor  per
hus, säger Hans G Larsson på Telia.
Men för övriga områden på Adelsö

är för närvarande ingen utbyggnad på

Telia:

Gå samman för att skaffa fiber!

Någon planerad  utbyggnad av fibernätet i de glesbefolkade delar-
na av Adelsö verkar inte vara aktuell just nu. In tresserade på öns
mer glesbebyggda delar rekommenderas att själva gå samman i
byalag, väg föreningar, bostadsrättsföreningar eller ekonomiska
för  en ingar för att själva vända sig till operatör.
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gång,  dock  inte  omöjlig  i  framtiden
säger Hans G Larsson. En förutsätt-
ning enligt Telias hemsida är att det
finns minst 100 hushåll varav minst
60  är  villiga  att  beställa.    Då måste
man alltså gå  ihop  i någon  form av
förening.  Till  exempel  kan  Telia/ -
Skanova räkna fram ett pris för fiber
till området. På Telia finns  in for ma -
tion  om  hur  man  ska  gå  till  väga:
oppenfiber@teliasonera.com

– Det kan gå med färre hushåll än
de vi anger på hemsidan, så det bästa
är  att  ta  kontakt  med  oss  så  får  vi
kolla  förutsättningarna  för  varje
enskilt  område.  Det  är  framför  allt
schaktningen  som  kostar    och  som
av gör  vad  som  blir  möjligt,  säger
Hans G Larsson.
– Om ni  på Adelsö  går  ihop och

hänger  på  kan  det  finnas  möjlighet
till  utbyggnad  av  fiber  på  hela  ön,
säger Stefan Pellén, näringslivschef  i
Ekerö kommun. 
– Riksdagens och regeringens mål

är att 90 procent av Sveriges befolk-
ning skall ha tillgång till 100 Mb fiber
år 2020. Bor man på  landsbygd kan
man söka stöd från Länsstyrelsen. 
–  Statsbidragen är en del av EU:s

jordbruksstöd. Vi hoppas få klarhet i
hur det blir under hösten. Förhopp -
ningsvis  kan  bidragen  börja  be talas
ut  i  början  av  2015,  säger  Claes
Johansson som håller  i utvecklingen
av  bredbandsfrågorna  på  länsstyrel-
sen.
Fiberanslutningen  ger  tillgång  till

snabbt  bredband  med  hastigheter
upp till 1000 Mbit/s.  Telias nät är ett
öppet nät vilket innebär att varje hus-
håll  fritt  kan  välja  bland  flera  olika
tjänsteleverantörers  erbjudanden  för
bredband,  digital-tv  och  bredbands -
telefoni.
– För företagare på Adelsö kan en

stabil  fiberuppkoppling  vara  helt
avgörande  för  att  kunna  driva  och
utveckla verksamhet här på ön, säger
Christer Nordemo, som tillsammans
med  sin  fru Agneta  Collberg  driver
Lundkulla Produktion.

Björn Rydberg

Ovan: Bara den markerade delen av Adelsö har
tillgång till fiber. 
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Det blir också en total genomgång av
färjan  för  att  kontrollera  att  allt  är  i
sin  ordning.  Servicen  tar  cirka  tre
veckor. Under tiden kommer vi att ha
en  propellerdriven  ersättningsfärja,
”Kajsa-Stina”. Tora är tillbaka veckan
före Midsommar.
I höstas slets en av vajrarna av när

ett av spännhjulen som vajern passe-
rar  igenom  gick  sönder. Men  färjan
klarade att köra vidare med en vajer.
Bara en tur fick ställas in.
Vad  händer  om båda  vajrarna  går

av när färjan är mitt ute i sundet i en
nordlig storm?
–  Tora  har  ju  inga  propellrar  så  i

Servad Tora blir tystare 

Adelsöfärjan Tora togs in på service på Beckholmsvarvet den 26
maj. Där kommer ett system med kylning av motorerna från kölen
att installeras.  I höst ska sedan de två motorerna att bytas ut. Då
kan de nuvarande kylfläktarna tas bort. 

– Det innebär att färjan kommer att bli mycket tystare, berättar
Per-Olof  Eriksson, chef  för Adelsöfärjan och två andra färjeleder. 

FOTO: LASSE: CARLSSON
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värsta fall får vi kasta ankar och kalla
på hjälp, säger Per-Olof  Eriksson.
Men Tora har aldrig ställt in någon

tur på grund av blåst. Däremot hade
färjan  problem  med  isen  2010  och
2011.  Isberedskapen  har  förbättrats
sedan dess anser han:
• Bogserbåten Lövsta finns i bered-
skap.
• Strömbildarna vid färjelägen har
förstärkts.
• De två luftslangarna längs leden
har flyttats närmare varandra. 
En  annan  nyhet  är  att  den  sista

dagen i månaden kommer en i perso-
nalen att finnas på däck för att kunna
svara på frågor och ta emot synpunk-
ter  från  passagerarna. Med  början  i
juni. Det  blir  information  om  detta
på ljustavlorna.
Du kan få direkt  information om

störningar  i färjetrafiken via sms till
mobilen.  I  så  fall  anmäler  du  ditt
mobil nummer på färjerederiets webb   -
 sida. Information  om  hur  man  gör
finns i den nya färjeturlistan.
– De  kundundersökningar  som

görs  på  färjan  visar  att  de  flesta  är
ganska  nöjda.  Men  önskemålet  om
fler turer kommer inte att bli verklig-
het nu.  Behovet motiverar inte detta
för  närvarande  anser  rederiet.
Kanske  i  framtiden,  säger  Per-Olof
Eriksson. 
Han  tycker  att  personalen  har  ett

bra  samarbete  med  passagerarna.
Men han vill vädja till alla att följa tra-
fikljusen vid påfart. Då blir det plats

för  fler  bilar.  Förbudet  mot  att  ha
motorn  på  under  överfarten  måste
all tid respekteras.

Björn Rydberg

FÄRJEFAKTA
Tora har inga propellrar. Hon har
två dieselmotorer som driver en
generator som producerar elekt-
risk ström . Strömmen går till
två elektriska motorer som dri-
ver ett drivhjul på färjans varde-
ra sida. Vajrarna passerar driv -
hjulen som spänns genom två
mindre spännhjul på vardera
sidan. Färjan drar sig alltså fram
på vajrarna. Detta är en miljö-
vänlig teknik som spar cirka 75
procent av bränslet jämfört med
en vanlig propellerfärja.

Färjans vikt: 313 ton, brutto
Hastighet: 5,9 knop(kan köra
7,2)
Effekt: 185 hästkrafter
Anställda: 10 varav 6 ordinarie
(Två bor på Adelsö). Alla är män.
Färjans inköpskostnad: 31 miljo-
ner kronor 
Driftkostnad: 9 miljoner kronor
per år
Antal turer: 46 per dygn (tur och
retur, vardagar)
Antal bilar: 925 fordon per dygn
Avstånd mellan färjelägena: 900
meter
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2006  slogs  församlingen  ihop  med
Munsö.  Och  från  och  med  den  1
januari  2014  flyttades  kyrkorådet  till
Ekerö Pastorat, som omfattar Ekerö,
Munsö, Adelsö och Lovö.  
Men  begreppet    Adelsö-Munsö

för samling finns kvar. Adelsö-Munsö
tidigare kyrkoråd har nu döpts om till
Adelsö-Munsö  församlingsråd  och
kommer att i princip ansvara för det
som  kyrkorådet  skötte  förut,  men
riktigt  vilken  arbetsform  som  för-
samlingsrådet kommer att få är ännu
inte  klart.  På  Adelsö  respektive
Munsö  finns  i  dagsläget  en  arbets-
grupp i anslutning till varje kyrka.
Församlingsrådet  är  utsett  av

Ekerö  kyrkofullmäktige  efter  nomi-
neringar  från  församlingen.  Det
kommer  fortfarande  att  finnas  en
präst  för  Adelsö-Munsö,  som  troli-
gen kommer att bo i prästgården på
Adelsö.  Inom  den  allra  närmaste
tiden blir det klart vem det blir.
– Anledningen till den här föränd-

ringen var ett beslut av Kyrkomötet:
Pastoratet  ska vara minsta  administ-
rativa enhet, säger Krister Skånberg,
ordförande i Kyrkorådet i Ekerö Pas -
torat.
Men bakgrunden till centralisering-

en  är  naturligtvis  också  ekonomisk.
Det är svårt för de små församlingar-
na  att  själva  bekosta  administrativ
personal. Kyrkans skiljande från sta-
ten har också inneburit att många har
lämnat kyrkan. Samtidigt kan konsta-
teras  att på Adelsö är  andelen med-
lemmar  högt,  73  procent  jämtfört
med  riksgenomsnittets  66  procent.
Även  valdeltagandet  i  kyrkovalet  på
Adelsö var högt: 20 procent jämfört
rikets 13 procent.
Krister Skånberg menar att det här

hos oss inte blir så stor skillnad mot
tidigare. Administrationen var  redan
tidigare överförd till pastoratet. 
– Om det mot förmodan inte skul-

le  fungera,  kan  en  lösning  vara  att
hos stiftet ansöka om att Adelsö och

Efter 800 år:

Kyrkan omorganiserar
I 800 år var Adelsö en självbestämmande socken/församling inom
Svenska Kyrkan med ett eget kyrkoråd.  Men som på så många
andra områden i samhället har det skett en successiv centralise-
ring.
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Munsö ska bli egna församlingar med
egna  församlingsråd,  säger  Krister
Skånberg.
Den  senaste  organisationsföränd-

ringen  skedde  i  relativ  tysthet  och
utan protester:
Enligt Marianne Abrahamsson, 

in formationssekreterare  på  Ekerö
Pas torat,  gick  information  ut  i  tid-
ningen Kyrkfönstret,  som delas  ut  i
alla hushåll, samt i samband med kyr-
kovalet hösten 2013.

Björn Rydberg

Numera finns kyrkorådet på Ekerö. På Adelsö-Munsö har vi ”församlingsråd”.
FOTO: LASSE CARLSSON

TIPSA VA-NYHETER!
www.adelso.se/va
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Sedan  1978  disponerar  Hembygds -
laget  Uppgården  med  mangårds-
byggnad,  bagarstuga,  museum  och
vagnslider.  Denna  gård  är  en  juvel
som föreningen vill värna om. I träd-
gården  kan  man  njuta  av  stillheten
och Café Hovgårdens utbud. 
Granne  med  Uppgården  ligger

Hembygdsgården.  Där  har  Hem -
bygds laget merparten  av  sina  aktivi-
teter. Föreningen har cirka 100 med-
lemmar.  Mer  om  Hembygdslaget
finns på hemsidan: 
http://www.adelsohembygdslag.se/
– Vi har många  aktiviteter  under

året:  till  exempel  föreläsningar,  ut -
flykter,  vandringar,  fågelskådning,
bakningsdagar  i  vedeldad  ugn,  årlig
hem bygdsdag,  potatisprovning,  jul-
tallrik  och  tomteverkstad,  säger  nye
ordföranden Lars Skedinger.
– I år har vi hittills behandlat våra

ortsnamn,  Ingvar  de  Forests  släkt-
skap  med  engelska  kungahuset,
Grind bys  historia,  ångans  betydelse
för  utvecklingen  och  riksspelman
Lars  Erik  Janssons minnen  från  sin
tid  på Adelsö,  kryddade med musik
från  ön.  I maj  var  vi  utomhus med

fågelskådning  och  nya  rön  om
Alsnöhus. 
Årets  höjdpunkt  är  hembygdsda-

gen  andra  söndagen  i  augusti. Årets
tema  är Världsarvet Hovgården/ Birka.
Vi  visar  en  modell  av  världsarvet  i
Hembygdsgården.  Det  blir  mark-
nadsstånd  med  lokala  produkter,
konstutställning och lotteri för vuxna
och  barn.  För  barn  finns  ponnyrid-
ning,  skjuts med häst  och  vagn och
uppvisning  av  hundar.  Bagarstugan
är  igång och museet och vagnslidret
visas.  Det  blir  musik  från  spelman-
slag  och  servering  från  Café  Hov -
gården. Det brukar komma kring 400
besökare.
I  slutet  av  november  blir  det  jul-

bord och 40-årsjubileum. Barnen kan
också snickra julklappar och juldeko-
rationer i tomteverkstaden.
Det finns en grupp händiga perso-

ner,  som  snickrar  och  förbättrar
Upp gårdens byggnader. En styrelse-
medlem  har  utvecklat  Uppgårdens
örtagård.
Gamla  föremål  dokumenteras.

Vagnslidret  innehåller  bland  annat
vagnar och maskiner. Arkivets 20 000

Hembygdslaget 40 år!

Föreningen grundades 1974 med  intresset för Adelsös historia,
miljö och människor i fokus.
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bilder och övriga handlingar från 40
års verksamhet håller på att arkiveras.
Kanske kan det bli i en sockenbok.
Vill  du  bli  medlem  i  Hembygds -

laget? Det kostar bara 100 kronor. Ta
kontakt med Lars  Skedinger, mobil:
070-268 36 42.

Björn Rydberg

LARS SKEDINGER

Lars Skedinger är ny ordförande i
Hembygdslaget. Han blev civilin-
genjör på KTH 1970 och har arbe-
tat på olika Ericsson-bolag till sin
pensionering 2006. Bland annat
med att utveckla elektronik och
datorer, som projektledare och
som chef. Lars är gift med Maria
som är läkare. De har två vuxna
barn med egna familjer.
Lars har sedan gymnasiet varit

intresserad av historia. Övriga
intressen är släktforskning, film
och byggnadsvård. 
– Det är för tidigt att komma

med någon programförklaring
men jag skulle vilja verka för en
bättre föreläsningssal på Adelsö
med möjlighet till filmvisning och
en permanent utställningshall.
skulle vara bra för Adelsö.

Familjen Skedinger köpte Hanmora Gård 1998. De kom snart att bli flitiga
besökare på Hembygdslagets möten. De imponerades av den kunskap och
entusiasm som fanns där och alla trevliga och hängivna människor som
deltog!  
– Vi älskar Hanmora och kom hit nästan varje helg och för ett år sedan

sålde vi villan i Bromma och blev Adelsöbor för gott, säger Lars.

Lars Skedinger. Hembygdslagets nye ordförande.
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Den  11  april  flyttade  Birka  till
Adelsö. Riktigt så var det kanske inte
men utställningen om Birka kom till
Adelsö.  Det  krävdes  två  båtturer,
med  mycket  saker  på  däck,  för  att
transportera  allt  som hör  till  utställ-
ningen.
Under  de  senaste  fem  åren  har

museet på Björkö visat utställningen
Forskning och framtid, skapad av  skol-
barnen i Munsö Skola och nu sedd av
de många  tusen  turister  som besökt
Björkö  under  sommarmånaderna.

Efter  fem  år  är  det  dags  att  förnya
museet med en ny utställning.  
Riksantikvarieämbetet  ställde  frå-

gan  till  Adelsö  föreningsråd  om
intresse fanns att ta över utställning-
en  under  två  sommarmånader.
Frågan diskuterades i Adelsö Fören -
ingsråd  som  i  samarbete  med
Kommunen  och  Riksantikvarie äm -
betet beslutade att visa den i Adelsö
Hembygdsgård med start den 18 juni
i  sommar,  preliminärt  till  den  10
augusti,  eventuellt  längre.  Under

Birkautställning till Adelsö

Utställningen lägger ut från Björkö. På bilden: Ove Wallin                                     FOTO: MATS LUNDGREN
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–  Vi  bedömer  att  denna  del  av
Världsarvet  också  har  stort  intresse
för många turister, säger Peder Ling,
som är destinationsansvarig för Birka
på Strömma.
Det blir fler turer från Hovgården

till Birka i sommar. Under juni är det
en tur på helgerna. Under högsäsong
är det trafik dagligen.  Under 10 juli
till  och  med  26  juli  är  en  extra  tur
torsdagar –  lördagar. Tidtabell  finns
på stromma.se.
Biljetter  för  båtresa,  guidning  och

museum finns på Café Hovgården.
Priset  är  för  en  resa  tur  och  retur

Hovgården-Birka  är  250  kronor  och
då ingår guidning av fornminnesområ-
det på Björkö och inträde till museet.

Om man som Adelsöbo redan har
sett museet och varit med om guid-
ning, är det mycket med 250 kronor
för  att  bara  åka  båt  denna  korta
sträcka,  särskilt  om  man  är  en  stor
familj?
–  Jo, men vi  inför nu  ett  kort  för

Adelsöbor  som  kostar  250  kronor.
Med  det  kan  man  åka  hur  många
gånger som helst mellan Adelsö och
Björkö under sommaren, säger Peder
Ling.
Strömma  vill  inte  ha  ett  lågt  pris

enbart  för  båtresan.  Enligt  Peder
Ling  skulle  man  då  bli  tvungen  att
ordna  med  en  inträdeskontroll  på
museet. 

BR

Tätare turer till Birka i juli

tiden kommer av kommunen anställ-
da sommararbetare att finnas på plats
för att berätta om utställningen. Det
känns logiskt att visa den på Adelsö
eftersom Hovgården är en viktig del
av Världsarvet.
Mycket jobb återstår med återupp-

byggnad  och  en  del  mindre  repara-
tioner  efter  nedmontering  och  flytt.
Ett  omfattande  skyltmaterial  kom-

mer  också  att  finnas  på  plats  till
invigningen.  Utställningen  kommer
uppta  cirka  en  tredjedel  av  Hem -
bygds gårdens  stora  sal. Det  innebär
att  även  andra  aktiviteter  kan  pågå
parallellt.  Vad  som  händer  med  ut -
ställningen efter visningen på Adelsö
är idag inte bestämt.

Mats Lundgren

Strömma utlovar tätare båttrafik mellan Hovgården och Björkö
och fler visningar av Alsnöhus och Hovgårdsområdet i sommar.
Med ett specialkort för 250 kronor kan adelsöbor åka hur många
gånger som helst mellan Adelsö och Björkö under sommaren,
säger Peder Ling på Strömma.



14

Alsnu Udd: båthuset nästan klart

Ett båthus är det senaste tillskottet på Alsnu Udd. Det är ett stort bygge som
inleddes 2011 och huset är ännu inte riktigt klart. Det ska till vass på taket och
väggarna ska kompletteras med  lera, komockor och halm. Det är ett ganska
stort hus: 6 meter gånger 13 meter och 5 meter högt. Huset för tankarna till ett
långhus, som hövdingarna och kungarna hade. Men de var förstås ännu större.
Ordförande för Alsnu Vikingar (numera också chef  i museibutiken på Birka)

Malin Rikardsdotter Ahlin berättar om detta omfattande projekt.
– Två timmermän började jobba med huset 2011 med hjälp av fyra personer

vi  anställde med  stöd  från Arbetsförmedlingen.  Länsstyrelsen  och Riksanti -
kvarieämbetet har finansierat projektet. Även Ekerö kommun har bidragit med
både pengar och sommarjobbande ungdomar. 
Det är mycket aktiviteter på Alsnu Udd: Till exempel festligheter på valborg,

hantverksträffar, keramikkurs, bågskytte och grillkvällar.
BR

Malin Rikardsdotter Ahlin, ordförande för Alsnu Vikingar, framför det nya båthuset.   FOTO: LASSE CARLSSON
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Adelsöprofiler

en  14  juni  2008
övar  Birkakören  i
Adelsö kyrka  in för
kvällens  sommar   -
konsert.  Alla  är
glada  och  förvän-
tansfulla. 

Men plöt sligt faller en av körmed-
lemmarna  ihop  på  kyrkgolvet.  Det
var Kerstin Wester som hade fått en
stroke.  Hon  säger  sig  bara  ha  ett
svagt minne av det som hände. 
Sex år efteråt sitter jag tillsammans

med Kerstin och hennes man Anders
i  vardagsrummet  i  deras  villa  på
Marie lundsvägen. De berättar om sin
resa genom vårdapparaten. 
Körvänner  larmade  ambulansheli-

koptern som flög henne  till S:t Gör -
ans sjukhus. Ganska omedelbart flyt-
tades Kerstin till Karolinska sjukhuset
för en akut operation för att  lätta på
trycket.  Läkaren  på  KS  sa  att  om
Kerstin  kommit  10  minuter  senare
hade det inte gått att rädda henne. Sen
flyttades hon tillbaka till S:t Göran.
Anders berättar att en morgon en

vecka senare ringde en läkare och sa
att Kerstin fått en ny blödning.  Det
visade  sig  vara  en  infektion  i  såret
med hög feber.  Efter det var Kerstin
okontaktbar.
Kerstin  fick  senare  möjlighet  att

komma till rehabiliteringsenheten för
hjärnskador  på  Danderyds  sjukhus.
Men  en  förutsättning  var  att  det  på
något sätt skulle gå att kommunicera
med henne.

– Jag bad henne lyfta lillfingret om
hon hörde mig, och det gjorde hon.
Men det kunde vara en slump, så jag
bad henne lyfta lillfingret två gånger.
Och det gjorde hon. Det var det för-
sta positiva  tecknet. Det var en  fan-
tastisk lyckokänsla, berättar Anders.
Sen fick Kerstin stanna på Dande -

ryds i åtta-nio månader. Där fick hon
träna  sina  helt  förlamade  lemmar.
Och  där  skedde  många  fram steg
menar  Anders  och  Kerstin,  som
tycker  att  personalen  på  Dande ryd
var fantastisk.
När Kerstin  fyllde  år  i mars  2009

tog  Anders  med  henne  till  Globen
för  att  lyssna  till  sånggruppen  Il
Divo. Hon var  fortfarande  sondma-
tad,  men Danderyd  hjälpte  till  med
sjuktransport. Anders  var  orolig  för
att  han  hade  tröttat  ut  henne.  Men
när  han  ringde  till  sjukhuset  dagen

D

Namn: Kerstin och Anders
Wester. 
Gjort: Kerstin har varit lärare i
Munsö skola i 30 år och har lärt
ett par hundra barn från Adelsö
och Munsö att läsa och skriva.
Anders har arbetat som försälja-
re och sedan varit trädgårdsans-
varig på Kurö.
Födda: Kerstin 1950, 
Anders 1949
Bor: Marielundsvägen 35
Familj: Sonen Håkan
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Adelsöprofiler

Kerstin och Anders Wester berättar om sin resa genom vårdapparaten                         FOTO: LASSE CARLSSON
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Adelsöprofiler

efter berättade personalen glädjestrå-
lande  att  Kerstin  sagt  sina  första
meningar när personalen hade frågat
hur konserten varit. Då svarade hon
”helt otrolig” och på frågan hur hon
mådde svarade hon ”som man förtjä-
nar”. Det var ett stort framsteg. 
Kerstin fick inte vara kvar längre på

Danderyd.  Våren 2009 blev hon flyt-
tad  till  Ekgården  som  Ekerö  kom-
mun driver. 
Anders vill inte kritisera personalen

på Ekgården. Men det är ett äldrebo-
ende utan rehabiliteringsresurser.
Efter  ett  år  på Ekgården,  flyttade

Kerstin  i april 2010 hem till Adelsö.
Där har de numera hjälp av två per-
sonliga  assistenter.  Den  ene  är
Anders själv, som har ett mycket stort
helhetsansvar dygnet runt. På helger-
na tar Anders hand om Kerstin själv. 
Han  tar med Kerstin  på  resor,  på

konserter, teatrar och en massa andra
roliga saker. 
–  På  fredag  kväll  ska  vi  till  Pann -

rummet och lyssna på musik, berättar
Anders. 
Anders är kritisk mot svårigheten

att  få  avlastning.  Häromåret  kunde
Kerstin  vara  på  Mälargården  i  Sig -
tuna  i  tre  veckor,  något  som  hon
uppskattade mycket, och Anders fick
tid att göra annat. Men sen dess har
det varit väldigt trögt med hjälpinsat-
ser, något som Anders just nu disku-
terar med Social tjänsten.   
Han tycker också att det är uselt att

det inte är möjligt att bassängträna på

Ekgården längre. Att få träna i varmt
vatten tyckte Kerstin var så skönt och
det var  så bra  för henne. Problemet
är att man nu bytt till en lyft som inte
fungerar för Kerstin.
Den  akuta  sjukvården  på  Karo -

linska och S:t Göran var väldigt bra,
liksom  rehabiliteringen  på  Dande -
ryds sjukhus.  Med hemvården fanns
en  del  problem  tidigare,  men  den
fungerar bra nu. 
Som  om  bekymren  inte  var  nog,

bröt  Kerstin  lårbenshalsen  fjorton
dagar efter det att hon kommit hem
från Ekgården. Och under sin senas-
te  vistelse  på Mälargården bröt  hon
båda benpiporna i höger ben. Dess -
emellan  konstaterades  i  november
2010  att  hon  fått  bröstcancer.  Men
behandlingen gick bra.
Trots  alla  svårigheter och  trots  att

Kerstin är svårt handikappad har hon
gjort framsteg under de här sex åren.
Vi  har  ögonkontakt  och  jag märker
att hon förstår vad vi säger och hon
svarar på mina frågor. Lite rörelseför-
måga har också kommit tillbaka. Och
det var kul att höra att hon ofta spöar
både Anders och assistenten i fråge-
sport.
Många på Adelsö beundrar Anders

för  att  han  ställt  upp  så  fantastiskt
mycket för sin fru.
– Det är självklart.  Att Kerstin ska

ha det bra  är det viktigaste  för mig,
säger Anders Wester.

Intervjuare: Björn Rydberg
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Kung Ladulås har nypremiär lördagen den 9
augusti kl 17.30 på Ladulås Hus. Kl 15.00 blir det
invigning med musik och talare från bland
andra Länsstyrelsen och kommunen. Sedan
öppnas utställningar och event och Den okände
riddaren gör uppvisning med dressyrhäst.

Världsarvsteatern under ledning av Beryl Kornhill har fått
flera nya  skådespelare  sen  sist  och det blir mer musik  i
den nya föreställningen. ”Ladulås Hus” som byggts upp

vid Pann rummet  i  Stenby Trädgård. En hög  träpalissad
med  en  stor  port  omger  nu  teatern. Det  blir  också  tak
över scenen och publiken.
Pjäsen handlar om Kung Magnus Ladulås och de kom-

plicerade  politiska  och  personliga  förvecklingar  som
skedde  vid  och  kring  hans  hov.  Intriger  och maktkamp
som är fullt  i klass med dagens politiska konflikter runt
om i världen.
– Det är fantastiskt att kunna uppföra den här pjäsen på

Adelsö, inte långt från Alsnöhus, slottet som Magnus lät
bygga vid Hovgården på 1200-talet, säger Beryl Kornhill.

Björn Am brosiani har i sin forskning fått fram helt nya
resultat om hur Alsnö hus kan ha sett ut. En  lermodell
visar vad han har kommit fram till.
I anslutning till föreställningarna kommer det att finnas

utställningar med arkeologer och historieforskare på plats.
Det blir också hantverk, konstutställningar och servering.
Biljetter  kan  köpas  via  Ticnet,  eller  på  telefon  070

7554277. Eventuella överblivna biljetter säljs vid entrén.
För biljetter, kalendarium och info: www.ladulashus.se

BR

Kung Ladulås har nypremiär

Samtliga bilder från tidigare föreställningar                                                                                                                                                                                                                                   FOTON: OVE WESTERBERG
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Sporten

Stockholmstraktens  vackraste  mil-
lopp – Magnus Ladulåsloppet – går
av  stapeln  lördagen  den  5  juli. Och
det lär också vara det tuffaste.  Det är
tredje  året  i  rad  som  loppet  ordnas.
Första året kom 54 löpare och förra
året 104 plus 50 barn. 
– I år hoppas vi på ännu fler delta-

gare  säger  Anders  Rosenqvist  som
håller i loppet inom AIF.

Vuxenbanan  börjar  vid  Adelsö -
vallen  och  går  sen  över  Stenby  och
Portugal  till  Lundkulla.  Sen  Hallsta
och genom skogen till Skogstorp och
Gredby och tillbaka till Adelsövallen.
Anders  Rosenqvist  berättar  att

förra  året  sprang  en  elitlöpare  runt
banan på 34 minuter. Själv kom han
runt  på  44 minuter,  viket  också  får
betraktas som snabbt på denna bana,

Magnus Ladulåsloppet den 5 juli

Magnus Ladulåsloppet för barn och för vuxna!                                  FOTO öVRE BILDEN ANDERS ROSENqUIST
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Lördagen den 30 augusti ordnar AIF
en  stor  vandring  på  Adelsös  vand-
ringsled – Må-Bra-Vandringen. 
–  Syftet  är  att  få  så  många  som

möjligt att komma ut och röra på sig
på  Adelsös  vackra  vandringsled,
säger Christer Svanberg som är en av
initiativtagarna till arrangemanget.
Start  och  mål  är  vid  Norrängen

och  leden  är  14  kilometer.  Vid
Kunsta Berg får vandrarna något att
dricka.  Och  vid  Sättra  finns  Café

Hovgården på plats och där kan alla
köpa något hälsosamt och lätt att äta
och dricka.
Tre  presentkort  à  1000  kronor

utlottas  på  anmälningsnumret.  Och
alla som vandrar får en kartong ”Må
bra ägg”.
Startavgiften  är  75  kronor.    All

information om vandringen finns på
www.adelsoif.se Anmälan görs före 1
augusti till mbv@adelsoif.se

BR 

Sporten

Måbravandring den 30 augusti

som  till  stor  del  går  över  stock  och
sten. Men  alla  är  välkomna  att  vara
med och springa i sin egen takt.
– Två  80-åriga  damer  planerar  att

gå  banan,  berättar  Anders  Rosen -
qvist.

För  alla  barn  finns  två  alternativa
korta  banor  runt  Adelsövallen. Mer
information om loppet och hur man
anmäler sig, finns på www.adelsoif.se

BR

ADELSÖS IDROTTSFÖRENING,  AIF, är som vanligt på hugget. Förutom de två
aktiviteter som vi skrivit om här, vill ordförande Anders Frisk berätta om tre
andra saker som föreningen nu har på gång: 
• I samarbete med kommunen har AIF nu byggt en handikappsramp till
aktivitetshuset och gymmet vid Adelsövallen. 
• Den löpar- och gånggrupp som körs på söndagar har blivit en succé. Det
brukar var 30-50 deltagare som är med.
• Fotbollslaget har fortfarande möjlighet till uppflyttning till division 5. 
AIF vann ju division 7 förra året. Och ligger nu tvåa i division 6. AIF har ald-
rig legat i en högre serie än division 6. Tar sig laget upp till femman blir det
ett historiskt år för Adelsöfotbollen.
– Vi har en väldigt hög aktivitet i AIF och många ideella krafter hjälper till.
Men vi behöver bli fler! Hör av er! säger Anders Frisk.
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Gammalt & Nytt…

... är namnet på en ny butik som öppnade 3 maj i
gamla stallet på Stenby Säteri. Där kommer att fin-
nas allt från porslin till kläder.
– Vi  kommer  att  sälja  lite  av  varje,  antika  saker

och nya saker. Billigt och dyrt. Vi hoppas att det ska
finnas  något  som  intresserar  alla Adelsöbor. Men

det är ingen loppis, säger en av initiativtagarna Ove Wallin.
Butiken  kommer  att  ha  öppet  på  lördagar  mellan  klockan  13  och  16.

Ambitionen är att det ska finnas något nytt varje lördag. Bakom butiken står
förutom  Ove  Wallin,  hans  fru  Ingrid  (Kickan),  Eva  Dahlström  och  Bernt
Jernberg.
Man kan efter överenskommelse lämna saker till försäljning. Lokalt produce-

rat är mycket intressant säger Ove Wallin.
BR

Världens minsta outlet i Hanmora

I Hanmora finns världens kanske minsta outlet för jackor, tröjor, kepsar, väs-
kor med mera. Butiken är en liten del av företaget Daiber, som egentligen är
ett grossistföretag, som normalt bara säljer till andra företag.
– Men vi har alltid haft ett litet lager hemma för att kunna skicka prover till

våra kunder. En dag kom vi på idén att göra det möjligt för våra vänner, bekan-
ta och grannar på Adelsö att kunna komma och handla direkt från våra prov-
lådor. Vi är ju ändå här och jobbar här om dagarna, säger Madelen Schillander,
som är Daibers VD.
Daiber  Sverige  har  funnits  på  Adelsö  i  mer  än  15  år.  Mycket  anonymt.

Daiber har ett stort sortiment, som fyller flera kataloger. Allt finns naturligtvis
inte på Adelsö . Företaget ingår i en större europeisk grupp som har centralla-
ger i Tyskland, som säljer över hela EU. Företaget drivs av makarna Madelen
och Calle Schillander.
Butiken och  kontoret  finns  i  den  gamla  vackra  trädgårdsmästarbostaden  i

Hanmora.  Huset  har  varsamt  renoverats.  Toppmodernt  inne  men  allt  det
gamla är kvar på utsidan.
– Jag undrar vad den gamle trädgårdsmästaren skulle tycka om han klev in i

kåken och såg all modern teknik, säger Calle Schillander.
BR

Korta Nyheter
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Krogen har öppnat igen

Den 2 maj öppnade Adelsö krog för säsongen efter att ha varit stängd sedan i
november. öppettider  10-14 måndag till torsdag 10-22 på fredagar, 16-22 på
lördagar och 16 -20 på söndagar.  
– Vi kommer snart att utöka öppettider och meny  inför  sommaren,  säger

Nina Nilsson, som driver krogen.
Anne Vansgaard är ny chefskock. Men ytterligare kockar ska rekryteras
-Tyvärr kommer det inte längre att finnas pizza, men vi arbetar på en ny take-

away-meny 
Nina Nilsson hoppas fortfarande på att kunna driva krogen under hela året.

Anledning till stängningen i höstas var att kocken som skulle driva lunchen slu-
tade tvärt.  

BR

Korta Nyheter
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Café Hovgården

Café Hovgården har nu öppet året runt.
Antalet lunchgäster har ökat successivt.
Utöver  alla  som  kommer  och  fikar.
Lene Wallin  som driver  caféet berättar
att det varje vardag  finns en hemlagad
rätt,  förutom  sallader,  pajer  och  räk-
mackor med mera. När solen skiner kan
man sitta ute i den lummiga trädgården.
Numera finns det också ett trådlöst nät-
vek på caféet.
Här  kan  man  också  köpa  blommor

och olika sorters presenter.
Under  försommaren  kommer  det

många turistbussar, 2-3 per dag. Café Hovgården är en viktig del av den ökade
satsning som nu sker på Världsarvet Alsnöhus och Hovgården.

BR
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Vintern ra i busväder

Trots  kyla  och  busväder  kom  cirka  400  personer  till  Valborgsfirandet  på
Adelsövallen.  Programmet  var  som  sig  bör  traditionellt.  Medvind  spelade
vikingamusik och Birkakören sjöng ”Vintern rasat ut” och de andra kära vår-
sångerna.
Skådespelerskan Stina Rautelin höll vårtalet. Klockan 20.40 tände scouterna

brasan, som Mats Collberg hade arrangerat. Sen blev det eldshow med grup-
pen  Trix.  Bakom  årets  Valborg  stod  flera  av  öns  föreningar:  AIF,  Alsnu
Vikingar, Värna Adelsö, Adelsö- Munsö scoutkår och Birkakören.

BR

Två nya hjärtstartare till Adelsö

Under året kommer ytterligare hjärtstartare till Adelsö.  Det är Värna Adelsö
som har tagit upp frågan i Adelsö Föreningsråd. Från början var det tänkt att
skaffa en hjärtstartare. Men med hjälp av ekonomiska bidrag från alla förening-
ar i rådet och kyrkan har det blivit möjligt att införskaffa två startare.
De kommer att placeras i Hembygdsgården och på Idrottsplatsen. I samband

med leverans kommer leverantören av startarna hålla kurs i hjärtlungräddning
vid två olika tillfällen.  Sedan tidigare finns det hjärtstartare på färjan och hos
Brandkåren.
Vi är glada att denna goda idé nu blir verklighet.  Samtidigt hoppas vi att vi

aldrig kommer att behöva använda hjärtstartarna.
Mats Lundgren

Eldshow med gruppen Trix                                                            FOTO: MALIN RICKARDSDOTTER AHLIN
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Öppettider: Måndag - fredag 10 - 19, lÖrdag - sÖndag 10-15

telefon: 08 - 560 514 00
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Nytändning i Birkakören

Efter några år med lägre profil är nu
Birkakören  i  full  gång  igen.  Kören
påminner i hög grad om den Birkakör
som  fanns  under  storhetstiden  på
1970-  och  1980-talen.  Det  hänger  i
hög grad  samman med att kören nu
leds  av  Johan  Wallnäs  med  samma
musik glädje som präglade körens för-
sta  dirigent, Nils Wallnäs. Nils  finns
för  övrigt  kvar  på  det  sättet  att  han
står  för  flertalet  av  arrangemangen  i
körens repertoar. Sommarkonsert ger

vi söndagen den 15 juni i Adelsö kyrka kl 19.
Vi i kören hälsar alla, som vill pröva körsång och som vill ta del av körens liv,

välkomna  att  pröva  om  ni  trivs  med  oss.  Kören  övar  varje  lördag  11-13  i
Hembygdsgården. Kontaktperson i musikaliska ärenden är förstås körledaren,
i andra ärenden ordföranden eller någon annan i styrelsen. Johan Wallnäs når
du på e-mail ”birkakoren@gmail.com” eller mobil 0739-245828. Styrelsen hit-
tar du på körens hemsida www.birkakoren.se. Terminsavgiften är för närvaran-
de 600 kronor per termin. Välkomna att testa, vi bjuder på terminsavgiften den
första terminen!

Jan Gertz

FOTO:LASSE CARLSSON
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Värna Adelsös dekal att sätta på bilen finns att köpa för fem kronor.

Beställ av vår kassör Mats Lundgren på telefon  560 521 75.



32

Trädgårdsmästaren  Erik  Svensson
lever kvar i vårt minne som en män-
niska med stark personlighet och res-
ning.
Efter en hård barndom i Blekinge

på 1920 talet valde han tidigt att hän-
givet  arbeta med  odling  och  växter.
Som ung erhöll han högsta betyg från
Kungliga lantbruksskolan.
Tillsammans  med  hustrun  Irene

brukade  sedermera  Erik  Stenby
Trädgård som de förvandlade till en
mönsterodling.  Dit  sökte  sig  folk
från när och fjärran. Inte bara för att
köpa  utsökta  och  fräscha  grönsaker
och blommor utan också för att njuta
av  den  atmosfär  av  varm  gästfrihet
som var makarna Svenssons signum.
Under  skuggande  trädkronor  bjöds
ofta  på  kaffe  med  dopp  och  livliga
samtal.
Erik  var  speciell.  Han  hade  en

konstnärs  blick  och  passionerade
hängivenhet  för  trädgården.  Mitt  i
det idoga slitet kunde han stanna upp

och  uppleva  skönheten  hos  en  växt
eller en frukt – som om han såg den
för första gången.
Jag minns en gång när han skörda-

de  två  salladshuvuden  åt  mig.  Han
stod där med plantorna i sina händer
och betraktade dem intensivt. Då såg
jag  att  de  var  som daggfriska  gröna
rosor och sa: ”Så vackra”! Eriks röst
vibrerade  när  han  rörd  svarade:
”Jaaa”! Nästan motvilligt skiljdes han
från dem.
I dag skulle vi kanske säga att Erik

var  närvarande  i  nuet. Men  framför
allt  hyste  han  vördnad  och  respekt
för  naturen  och  jorden.  Erik  repre-
senterar  en  livsinställning  som  snart
tillhör en svunnen epok. Därför skall
vi minnas vem Erik var och vad han
stod  för.  Vi  kommer  att  behöva  de
gamla  hängivna  odlarnas  kunskaper
och värdiga  livsstil  som ett  framtida
föredöme.

Beryl Kornhill

Erik Svensson i växhuset i Sättra i början av 80-talet".                                         FOTO LASSE CARLSSON

Till minne av Erik Svensson
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Var med och inventera Adelsös mistlar!

Vi har en hel del ovanliga växter på vår ö. Åtminstone en är klassad som säll-
synt: Misteln. Hur många finns det på Adelsö? Vilka träd är värdar? 
I Sverige förekommer misteln i Mälardalen, utefter Smålandskusten och på

Gotland. På Adelsö finns den åtminstone vid Alsnöhus, i Kunsta och i Lindby.
Misteln är en snyltgäst som borrar in sin rot i värdträdets bark men är grön

och  har  alltså  klorofyll  och  kan  därmed  klara  sin  egen  energiförsörjning.
Honblommor och hanblommor finns på olika individer. Frukterna ser ut som
vita pärlor och innehåller ett klibbigt ämne som fastnar på grenar när fåglar äter
dem. 
Växten  har  inte  det  bästa  rykte,  den  anses  vara  giftig  och  i  den  nordiska

mytologin blev den gode Balder dödad med en mistelpil.
Under julfirandet är det sed att hänga en mistelplanta i dörröppningarna och

de som går därunder ska kyssa varandra. Om man stjäl ett dyrbart pärlhalsband
och behöver gömma det är ju misteln ett bra ställe med sina pärlliknande fruk-
ter men Hercule Poirot i en Agatha Christienovell fann naturligtvis smycket.
Ska vi inventera mistelförekomsten på vår ö och lära oss lite mer om denna

intressanta växt? Och om andra ovanliga växter.   Ta gärna kontakt med mig
eller någon annan av medlemmarna i styrelsen för Värna Adelsö så fortsätter
vi att planera.

Maria Skedinger

073-807 19 75

Det finns många mistlar vid
Alsnöhus. FOTO: LASSE CARLSSON

Värna Adelsö
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Murkna träd vid Ringvägen i Stenby

Christer Svanberg gjorde oss
i  vintras  uppmärksamma  på
att  en  hel  del  träd  utmed
Ringleden  från  Stenby  Gård
upp till Adelsögården såg väl-
digt murkna ut. Risken att ett
oväder  kan  komma  att  fälla
en del av träden ut över vägen
är uppenbar.
Värna  Adelsö  anmälde

situationen  för  Trafikverket
som  i  sin  tur  ålade den  väg -
ansvariga  firman  När lunda
Schakt  o  Transport  AB  att

inspektera vägavsnittet och föreslå åtgärder.
Besiktningen har ännu inte skett. Men ska enligt Närlunda Schakt genomfö-

ras i början av juni 2014 och vi har begärt besked om besiktningsresultatet.
Vi hoppas kunna berätta om resultatet av besiktningen vid Värna Adelsös

årsmöte den 15 juni. Vi kommer att följa upp detta ärende för att bevaka att
trafikfaran blir åtgärdad.

Jan Gertz

De ruttna träden vid stora vägen i Stenby är en trafikfara".
FOTO: CHRISTER SVANBERG

Insändaren:

Hej ”Värna Adelsö”! Jag tycker att färjeläget vid Sjöängen ser trist ut och
inte alls motsvarar sitt vackra namn. Dessutom får väl den stora anslags-
tavlan med bilder på näringsidkare på Adelsö anses ha tjänat ut. En ny
fräsch tavla med nytagna bilder behövs.
Det är anmärkningsvärt att det inte går att hämta eller lämna passagera-
re från egen båt när man skall angöra Sjöängen. Det går helt enkelt inte
att lägga till där.

Kalle

Värna Adelsö
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Allemansrätt på Horns udde!

Allemansrätten gäller på Horns udde ! Det har byggnadsnämnden nu beslutat.
Den  segdragna  frågan  om  byggnation  vid Horn,  Sättra,  har  avgjorts  sedan
nämnden i april beslutat att den gamla väntkuren/förrådet vid den före detta
bryggan ska vara förråd och inget annat. Värna Adelsö har under senare år vid
flera tillfällen påtalat att byggnaden fått fönster och golv och uppenbarligen var
på väg att bli sommarstuga vid vattnet. En sådan förändring i strid med strand-
lagen  skulle  inneburit  att  allemansrätten  försvunnit  vid  den  traditionella
badplatsen vid bryggan.
Kritiken har också gällt ett före detta garage i närheten som ändrats till som-

marstuga. Beslutet är en framgång för Värna Adelsö genom att nämnden slår
fast att allemansrätten ska gälla fullt ut i området. Allmänheten har rätt att vis-
tas  alldeles  invid  byggnaderna  vilket  självfallet  är  särskilt  viktigt  vid  väntku-
ren/förrådet som ligger precis vid vattnet.
Beslutet innebär att förrådet får ha ett ljusinsläpp på gaveln i norr. Nämnden

fastslår uttryckligen att det stora fönster som upptagits på långsidan som vet-
ter mot vattnet ska byggas igen. 
Redan 2006 påtalade Värna Adelsö olovliga byggnationer på Horns udde.

Anmälan  avsåg  förutom  ändring  av  f.d.  garaget  och  väntkuren/förrådet  två
nyuppförda mindre ”komplementbyggnader” på området. De senare togs då
bort. I övrigt avskrevs ärendet. Först sedan Värna Adelsö 2013 på nytt påtalat
vad som skett har byggnadsnämnden samlat sig till ett beslut.
Avgörande för Värna Adelsö är att ingen har rätt att genom privatisering och

ändrad  användning  av  byggnader  ta  bort  allmänhetens  tillträde  till  vattnet,
Föreningen kommer att vaksamt följa den kommande utvecklingen.   

Jan Gertz/Lennart Rydberg

Värna Adelsö
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Om Värna Adelsö

Föreningen Värna Adelsö samlar både bofasta och fritidsboende. Vårt
syfte är att slå vakt om Adelsös natur och kultur samt att främja möj-
ligheterna att bo och arbeta på ön. Vi arbetar med bland annat följan-
de frågor:

• Färjan. Den ska alltid fungera, även när det är stränga vintrar.
• Busstrafiken ska förbättras. 
• Man ska kunna stå i bostadskön även utan dator.
• Allemansrätten. Markägare ska till exempel inte kunna hindra män-
niskor att bada och besöka stränder.
• Kulturlandskapet och strandskyddet ska värnas.

Vi ger ut tidningen Adelsönytt två gånger per år. Den innehåller
information och debatt om vad som händer på Adelsö.

Värna Adelsös styrelse:

Jan Gertz, ordförande, Gredby
brijan@spray.se,  telefon: 070-237 10 34 
Mats Lundgren, kassör, Marielundsvägen 31              
matslu@telia.com , telefon: 070-730 32 03 
Irena Lundberg, Stenstorp
irena.lundberg@bredband.net, telefon:  073-404 70 39
Lennart Rydberg, Lundkulla  
lennart.rg@gmail.com, telefon:070-322 02 61
Maria Skedinger, Hanmora
mariaskedinger@gmail.com ,telefon: 073-807 19 75

Styrelsen består av både fastboende och fritidsboende.  Alla arbetar
helt ideellt. På årsmötet den 15 juni väljer vi styrelse. Vill du föreslå
någon? Eller vill du själv  vara med. Kontakta valberedningen: Björn
Rydberg 070-528 41 05 eller Agneta Collberg 070-224 99 35.
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14 juni, kl 16, Adelsö IF:s herrlag i division 6 möter FC Björnligan på
Adelsövallens gräs 

15 juni, kl 10.30, Värna Adelsö har årsmöte i Hembygdsgården

15 juni, kl 19, Birkakörens sommarkonsert i Adelsö kyrka

5 juli, kl 12-16, Magnus Ladulåsloppet springs för tredje året med start och
målgång på Adelsövallen. Löparfest på Stockholms vackraste milbana, samt
kortare lopp för barn. Mer info adelsoif.se

9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 23, 24, 31 augusti,  Världsarvsteatern ger det histo-
riska dramat Kung Ladulås. Dessutom blir det – utställningar, föreläsare,
event, hantverk, design, servering, teaterbuffé – där medeltid möter nutid.
Läs mer om Adelsös största evenemang på www.ladulashus.se

10 augusti, Adelsö hembygdslag bjuder in till sin traditionella hembygdsdag
vid Uppgården

16 augusti, kl 16, Adelsö IF:s herrlag i division 6 möter Polonia Falcons FF på
Adelsövallen 

30 augusti, start 10-11.30, MåBra-Vandring längs Adelsö vandringsled. Mer
info adelsoif.se

31 augusti, kl 11-15, Arkeologins dag uppmärksammas på Alsnu gård av
Alsnu vikingar, med fokus på vår historiska omgivning

6 september, kl 16, Adelsö IF:s herrlag i division 6 möter Gimonäs FC på
Adelsövallen 

20 september, kl 16,  Adelsö IF:s herrlag i division 6 möter Wollmars FF på
Adelsövallen

4 oktober, kl 16, Adelsö IF:s herrlag i division 6 möter i säsongens sista
match RA Stockholm FS på Adelsövallen  

17, 18, 24 och 25 oktober, soaré i Hembygdsgården med Birkakören

Kolla även Adelsös egen evenemangsportal: www.adelso.se

Adelsökalendariet


