
HAN BLEV ÅRETS ADELSÖBO

HYRESLÄGENHETER VID FÄRJAN?

VETERANRALLY OCH ÖLFESTIVAL

Adelsöprofilen Ubbe på hög höjd.FOTO:      LASSE CARLSSON

ÅRSMÖTE
2015
i pannrummet
Värna Adelsö har årsmöte 
lördagen den 6 juni 2015 klockan 17.
Plats: Pannrummet, Stenby
Val av styrelse mm
Förslag om samgående med Gröna Ön
Årets Adelsöbo presenteras
Urban, Sotar-Ubbe Hasselström, 
berättar om Adelsö Evenemang
Sen blir det mingel med Adelsö-öl och tilltugg! 

Välkommen!

ADELSÖNYTT juni 2015
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Dags att betala medlemsavgiften för 2015!

Värna Adelsö har aldrig tidigare haft fler medlemmer än vad vi hade under
2014. Vi hoppas att du vill fortsätta att vara medlem även under 2015.
Många har redan betalat, men har du ännu inte gjort det ser vi fram emot
att du gör det nu. 
Alla som inte tidigare varit medlemmar är självklart också varmt välkom-
na. Värna Adelsö växer stadigt. Under 2014 slog vi återigen medlems -
rekord med väl över 500 medlemmar. Låt oss hjälpas åt så även 2015 blir
en succe�!
Ju fler vi är, desto tyngre väger våra argument i diskussioner om Adelsös 
intressen och framtid. Avgiften för 2015 är endast 50:- per person. Den
betalas in på Värna Adelsös plusgiro konto 136 05 72-0. 
Kom ihåg att ange vem eller vilka avgiften avser. Medlemsavgifterna täck-
er 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

Vill du ha en ny terrass, ny-
målat eller hjälp med det där
du inte hann med på huset
och tomten i somras ?

Kontakta: Tommy Hindstam mobil: 0703-879194  
Ove Westerberg e-post: ovewesterberg@telia.com

www.sättragård.se
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Värna Adelsö – 12 år!
När vi bildade Värna Adelsö för tolv år sedan ville vi slå vakt om
allt det fina med Adelsö. Samtidigt ville vi främja Adelsöbornas
möjligheter att bo och arbeta på ön. Vi ville bromsa en storex-
ploatering av ön. En uppgift var och är att värna strandskydd och

allemansrätt. Vi måste kunna komma till stränderna och röra oss fritt i natu-
ren. Vi ville också bibehålla öns bystruktur och skydda alla kulturminnen. Vi
har samma grundvärderingar nu som då.
Det behövs ett organ på Adelsö för att med kraft att bemöta sådant som

inte är önskvärt. Men vi vill samtidigt att Adelsö ska utvecklas, till exempel
med äldreboende och småbostäder för ungdomar. Det behövs resurser.
Det gäller inte bara från kommunen och nya företag utan också möjligheter
till bra kommunikationer med buss, bil och färja. När det behövs kan vi vara
en samlad kraft som för Adelsös talan.
På senare tid har vi arbetat med vildsvinsproblemen.  Kanske är det så att

man på många håll har underskattat irritationen över den växande vilds-
vinsstammens förödelser. Nu behövs krafttag, vilket kräver lång tid och
stort tålamod. Vi försöker därför få ett samarbete med den största markä-
garen på Adelsö, Menhammar, och med andra markägare. Se särskild arti-
kel!
Bra kommunikationer för telefoni och datorer är livsviktiga för inte minst

företagarna. Planarbete för kommunens fiberkabelprogram pågår hos Telia
och Värna Adelsö har upprättat kontakt med den ansvarige handläggaren.
På ett möte i höst kommer vi att belysa dessa frågor (Sid 36).
Värna Adelsö och Gröna Ön har en hel del gemensamt. Samtal om sam-

gående har på Gröna Öns initiativ ägt rum under våren. Ett förslag till vårt
årsmöte är att Gröna Ön går in som en sektion i Värna Adelsö, med platser
i styrelsen (Sid 34).
Värna Adelsös styrelse har låtit Adelsöborna nominera personer som

bäst lever upp till hedersbeteckningen ”Årets Adelsöbo”. 2015 års Adelsöbo
presenteras på sidan 4.
Det har varit en stor förmån att få företräda er medlemmar i så många år

och jag önskar er en riktigt härlig sommar. Hoppas vi ses på
årsmötet i Pannrummet lördagen
den 6 juni.

N

Jan Gertz, ordförande
brijan999@gmail.com
Mobil: 070-237 10 34
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Beslut om vem som blir årets
adelsöbo har fattats av Värna
Adelsös styrelse. 

Motiveringen lyder: 
”Torbjörn har under flera år, alltid
med gott humör, skapat Pann -
rummet i Stenby för en mängd olika
evenemang. Det har blivit en mycket

uppskattad plats för både föreningar
och privatpersoner, Där ordnas fes-
ter och möten av alla slag. Utöver
detta har han upplåtit mark för en
utomhusarena som används för tea-
ter, allsång med mera under sommar-
månaderna.

Torbjörn har med sitt personliga
och gästfria sätt fått alla besökare att

Årets adelsöbo 2015:

Torbjörn Svensson

Bland mycket annat har Torbjörn Svensson tillsammans med Maria Sjömander skapat en naturskön, 
vackert och informativt skyltad vandringsled från färjan till Hovgården.                                       
FOTO: LASSE CARLSSON

trivas. Han har inte gjort detta för att
tjäna pengar utan för att göra Adelsö
trevligare. Hans insatser har innebu-
rit att vi på Adelsö fått ökade möjlig-
heter att umgås och trivas. Det gäller
både bofasta och fritidsboende.

Till detta kan läggas att Torbjörn
och hans fru Maria har skapat en
naturskön vandringsled från färjan till
Hovgården. Den går också till största
delen över deras mark och stryker
deras hus. På denna vandringsled är
alla på ön välkomna att vandra.

Dessutom är Torbjörn nu djupt en -
ga gerad i uppbyggandet av Adelsö
Bryggeri.

Torbjörn betyder väldigt mycket för
Adelsö och vi tycker att han är myck-
et värdig priset. 

– Det har nominerats många goda
kandidater till detta pris. Men till sist
enades vi om Tor björn Svensson,
säger Jan Gertz som är ordförande i
Värna Adelsös styrelse.

Priset och prissumman på 5000
kro nor kommer att överlämnas på
Värna Adelsös årsmöte i just Pann -
rummet lördagen den 6 juni.

Björn Rydberg
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Det kan bli 15-20 nya hyres -
lägenheter i närheten av fär-
jan. Ekerö Bostäder diskuterar
med kommunen att köpa en
tomt snett bortom de existe-
rande husen på Slagarvägen,
ganska nära Krogen.  Det blir
i så fall en- eller tvåplanshus.
Men det är inte klart än.

– Detta projekt – bland många andra
som Ekerö Bostäder arbetar med –
undersöker vi för tillfället. Men jag
har gott hopp om att det blir verklig-
het, säger Ekerö Bostäders vice ord-

förande Stefan Wåhlin(fp).
Stefan Wåhlin hoppas för sin del

att det blir till övervägande del smålä-
genheter för öns ungdomar och äldre
som har svårt att hitta bostäder i dag. 

– Jag tycker också att det är bra att
vi framöver inte bara bygger i centra-
lorten. Det behövs bostäder även i de
yttre delarna av kommunen, säger
Wåhlin.

Om planeringen går i lås, räknar
man med ett beslut under senhösten.
Byggstart skulle tidigast kunna ske
2017 och inflyttning 2018.

Björn Rydberg

Nya hyreslägenheter 
nära färjan?

TIPSA VA-NYHETER!
www.adelso.se/va
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Själva symbolen för Birka,
drakhuvudet, har hittats vid
utgrävningar i Birkas hamn.

– Vi förstod inte direkt vad vi hittat,
det tog ett par minuter! Men när vi
tittade andra gången upptäckte vi
hår slingorna, säger Sven Kalmring,
professor vid tyska Zentrum für
Balt ische und Skandinavische Arch -
äo logie, intervjuad i Sveriges Radio.

Han har grävt i hamnen tillsam-
mans med arkeologiska institutionen
vid Stockholms universitet.

Det var till en början inte helt lätt
att se vad metallklumpen förestållde. 

– Vi kom in i ett lager som var sjö
på vikingatiden. Vi hittade en massa
järnklumpar som ska undersökas.
Först lade vi bronsklumpen åt sidan,
berättar han.

Men efter en stund upptäckte man
att den passar i den gjutform som
hittades på Birka 1870, och som före-
ställer draken, som från en gång sut-
tit på en dräktnål, men själva nålen är
borta. 
– Det har hittats ett liknande huvud
på ett skepp på Fyn i Danmark,
Ladbyskibet. Där har drakhuvudet
restaurerats fram, säger Sven Kal -
mring.

Utgrävningarna på Birka fortsätter
också nästa år.

– Vi gräver i hamnen, som nu lig-
ger flera meter upp på land. Vi kän-
ner inte till så mycket om den, men
den var själva anledningen till att
tusentals människor bodde på Birka
då handelskeppen lade till där, säger
Kalmring.

Källa SR:s hemsida

Draksymbolen hittad!
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Jordbruk och skogsnäring har
funnits på Adelsö ända sedan
medeltiden, kanske ännu läng-
re tillbaka. Idag driver bara ett
tiotal familjer på Adelsö jord-
bruk som en viktig del av sin
försörjning.

I modern tid har det funnits två sor-
ters bönder: De med stora gårdar
som producerat kött, mjölk och
spann mål och de med lite mark som
har försörjt sig på fiske, skogs- eller
trädgårdstjänster vid sidan om jord-
bruket.

Mats Björk (vars familj hade affär
och åkeri på ön) berättar i sina min-
nen att under hans barndom på 30-
och 40 talen fanns det 40 torp och
gårdar på Adelsö. Där odlades
spann  mål, potatis, grönsaker och
blommor med mera. Senare hade
nästan alla gårdar mjölkkor. Som
mest fanns det 14 mjölkbryggor
längs vägarna på ön. 

Men successivt förändrades mark-
naden. Inte minst bidrog energikri-
sen i början av 70-talet. När priset på
en liter mjölk blev samma som priset
på en liter bensin, blev produktionen
olönsam även på Adelsö. Sedan den
sista mjölkgården i Gredby hade
ställt om till köttdjur, återupptogs
aldrig mjölkproduktionen på ön. En

liknande utveckling skedde inom
grisuppfödningen. Den hade gått bra
fram till 90-talet men efter ett omfat-
tande utbrott av grispesten, minska-
de efterfrågan och marknaden dök.
Adelsös sista grisuppfödning stängde
år 2003. 

Idag driver bara ett fåtal familjer på
Adelsö jordbruk som en viktig del av
sin försörjning. Flera av jordbrukar-
na har ställt om till andra verksamhe-
ter, till exempel bygg- och skogstjäns-
ter.  Bland de äldsta bondfamiljerna
finns släkten Karlsson och Brodin
som har bedrivit jordbruk på ön i
fem generationer. Adelsös största
lantbrukare är Mats Collberg i
Grindby. Han brukar 175  hektar
egen mark och arrenden. Familjen
Collberg är en bondsläkt som funnits
på ön i många hundra år. Hov -
gårdsberg har också odlingar, i första
hand för foder till sin hönsuppföd-
ning. Menhammar har numera en
omfattande hästuppfödning på ön
med stora hagar. 

Det finns också några rena ”del-
tidsbönder” som fortsätter att slita
hårt och verkar drivas mer av kärlek
till jorden och socialt arv än av ett
vinstintresse. Alla verksamheter är
starkt beroende av EU:s stödpro-
gram och utsatta för den globala
marknadens hårda konkurrens. Det

Jordbruk i förvandling

idag rekordlåga mjölkpriset drabbar
inte längre någon producent på ön
men är en smärtsam påminnelse om
hur hotad vår så viktiga matproduk-
tion är.

Kan ekologisk och närodlad mat-
produktion ge bättre lönsamhet och
framtidsutsikter? År 2014 ökade kon-
sumtionen av ekologisk mat i Sverige
med 38 %. Men samtidigt har den
svenska produktionen sjunkit och var
tionde ekobonde har antingen lagt av

eller gått tillbaka till traditionell pro-
duktion ( källa: Land 2015). Lönsam -
heten har varit för låg, arbetet för
tungt och regelverket för komplice-
rat. 

Den EU-lag som reglerar produk-
tion, hantering och certifiering av
ekologisk mat säger i korta drag att
organisk matproduktion ska respek-
tera naturliga system och tillämpa
slutna cykler av resurser. Endast
organisk gödsel och naturliga växt-

Forfarande finns det kor som betar på Adelsö                                                    FOTO: IRENA LUNDBERG
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skyddsmetoder är tillåtna. Tillsatser
av icke organiskt framställda substan-
ser och andel konventionellt protein-
foder liksom gårdarnas självförsörj-
ningsgrad regleras strikt. Att driva ett
certifierat ekologiskt jordbruk kräver
god tillgång på naturgödsel och möj-
ligheter att låta djur och fjäderfä gå
fria. Certifierade produkter bär ofta
märket KRAV för att försäkra konsu-
menten om dess rätta väg från jord
till bord

Att få ihop ekvationen just på
Adelsö verkar inte helt lätt.  Hov -
gårds berg är den enda gård som kla-
rar kraven genom en kombination av
ägg- och spannmålsproduktion. Ägg
från Adelsö är en uppskattad lokal
ekoprodukt som säljs i Stockholms
matbutiker.

Det pågår en vetenskaplig diskus-
sion om den traditionella, respektive
den ekologiska matproduktionens
miljöavtryck och effektivitet. Det
finns också experter som menar att

ekologisk odling är slöseri med resur-
ser. En positiv utveckling är att även
bönder som i och för sig inte odlar
ekologiskt, satsar mycket på att mini-
mera besprutningsmedel och göd-
ning. Mats Collberg till exempel
använder GPS för att se till att medel
inte sprids ut för mycket. Hans jord-
bruk innebär också att antalet kör-
ningar på åkrarna kan begränsas för
att spara drivmedel.

Köttproduktion ifrågasätts av kli-
matdebattörer och en koldioxidskatt
på svenskt kött föreslås av en del.
Utländskt nötkött som exempelvis
brasilianskt kött från djur som betar
där man skövlat regnskog, har cirka
30 gånger större utsläpp än kött från
svenska djur och konkurrerar med ett
lägre pris i svenska affärer. Medan
EU:s jordbruksstöd håller på att
omförhandlas, väntar vi konsumen-
ter otåligt på ett större utbud av pris-
värd och hållbart producerad mat
från svenska granngårdar.  

Under tiden håller den krympande
skaran Adelsöbönder landskapen
öppna med fält av raps, spannmål,
potatis, foderväxter och även gamla
kulturväxter som lin. I beteshagar
syns kor, hästar och får. På Munsö
sköter kor och får om naturen i
Väsby hage, ett reservat där inga
maskiner eller näringsämnen får
användas. Tillsammans med skogs-
vården bidrar dessa viktiga verksam-

heter till att bevara en levande och
vacker landsbygd. 

Irena Lundberg, 
Stenstorp 

Vi  inbjuder våra läsare att komma med
syn punkter om jordbruket på Adelsö. Vill
du berätta något om människor och händel-
ser som är viktiga för jordbruket på Adelsö
är du välkommen att höra av dig.

Hagar och åkrar skapar Adelsös vackra landskap.                                             FOTO: IRENA LUNDBERG
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När Slussen har byggts om,
ökar möjligheten att tappa ut
vatten från Mälaren. Det finns
också ett förslag till en ny vat-
tenreglering av Mälaren.
Sammantaget medför åtgär-
derna att vattenståndet kom-
mer att bli något högre under
vårarna.

Enligt Monica Granberg, ansvarig
för miljötillstånd inom Slussen -
projektet, är syftet med vattenregle-
ringen att minska dagens alltför höga
översvämningsrisker och att minska
risken för alltför låga vattenstånd i
sjön.

– I det nya förslaget har vi har vägt
samman önskemål från en mängd
olika intressen som till exempel
dricksvattnet, sjöfarten, jordbruket,
bebyggelsen och naturmiljön säger
Monica Granberg, ansvarig för miljö-
tillstånd inom Slussen projektet.

Enligt Monica Granberg kommer
vattenståndet, som ett genomsnitt
över en 30-årsperiod, att bli något
högre under våren. I snitt rör det sig
om fyra centimeter under vårbruks-
perioden. Att vattenståndet i sjön får
stiga något i samband med vårfloden,
är viktigt för växter och djur längs
Mälarens stränder. Bland annat är det
positivt för gäddornas möjligheter att

leka på vårarna samt för grodor,
insekter och fågelliv. Det leder samti-
digt till att låglänta oinvallade jord-
bruksmarker blir något sämre dräne-
rade. För att kompensera för detta
erbjuder Stockholms stad en ekono-
misk ersättning till de jordbrukare
som drabbas.

Förslaget till ny vattenreglering har
godkänts av Mark- och miljööver-
domstolen vid Svea Hovrätt men kan
också komma att bli behandlat av
Högsta Domstolen. 

Men på LRF, Lantbruk arnas
Riksför bund, är man orolig.

– Vattenregleringen av Mälaren
kommer att innebära senare hög -
vatten under en längre tid på vårarna,
säger jur. kand. Christine Andersson,
på LRF-konsult.

Det innebär enligt LRF att vårbru-
ket försenas för många lantbrukare
på låglänt oinvallad mark. I snitt
handlar det om 22 dagar senare än i
dag på de lägst liggande markerna.

LRF har nu begärt prövningstill-
stånd av Högsta Domstolen, som
man hoppas ska kunna stoppa den
nya vattenregleringen.

Björn Eriksson på Hovgårdsberg
är sannolikt den ende på Adelsö som
berörs av den nya vattenregleringen.
Han äger den sanka åkern ner mot
Hovgårdsviken (vid Borins).

Slussenbygget påverkar vattenståndet

– Jag var med i början på LRF:s
lista på intressenter. Men när ärendet
började kräva större insatser hoppa-
de jag av. Om vattnet stiger 4-5 cen-
timeter på vårarna på min åker så
spelar det inte så stor roll, säger han.

Åkern vallades in för cirka 40 år

sen. Och då pumpades vattnet bort. 
– Vi slutade att pumpa bort vattnet

på 90-talet i samband med att pota-
tisodlingen upphörde.  Nu odlar jag
lite korn där som fåglarna äter upp
till stor del, säger Björn Eriksson.

Björn Rydberg

Här vid Hovgårdsviken kan vattnet bli lite högre på vårarna.                                  FOTO: LASSE CARLSSON

Värna Adelsös syfte är att slå vakt om Adelsös natur och 
kultur samt främja möjligheterna att bo och arbeta och 
tillbringa fritid på ön. 
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Anders Rosenquist af  Åkershult blev
ny ordförande för Adelsö Idrotts -
förening (AIF) i februari. Han bor i
Hallsta med sin familj. Han har två

småkillar på fem och tre år. Anders
arbetar i Solna på ett företag som
utvecklar mjukvara för beräkning av
jordens stabilitet vid exempelvis väg-
och husbyggnad. Han är initiativtaga-
ren till Magnus Ladulåsloppet och
har arbetat mycket med AIF:s inne-
bandy. Han har startat både A-laget
och barninnebandyn samt är spelan-
de tränare i A-laget. Han har också
hjälpt till som ledare i AIF:s löpar-
grupp och spelar i AIF:s veteranlag i
fotboll.

– Det är klart att för mig som små-
barnsförälder och som arbetar i stan
är detta ett krävande uppdrag. Men
jag hoppas att vi ska hjälpas åt i sty-
relsen och att vi ska kunna delegera
ansvar, säger Anders.

Björn Rydberg

Sporten

Ny ordförande i AIF

Anders Rosenquist af  Åkershult är AIF:s nye
ordförande                        FOTO: : JOHAN LINDER

Inget A-lag eller U-lag ...
Adelsö IF kommer tyvärr inte ha vare sig ett A-lag eller U-lag för seriespel i
fotboll den här säsongen. På grund av spelarflykt ville inte de kvarvarande spe-
larna fortsätta när de var så få. De ville hellre spela i andra klubbar. Men många
av dem spelar gärna för AIF igen i framtiden.

För att se till att Adelsö IF ska få ett representationslag i fotboll igen har en
fotbollsgrupp tillsatts. Den har fått i uppdrag att utreda hur man kan få en lång-
siktigt hållbar fotbollsverksamhet på Adelsö/Munsö igen.

Det är första gången på flera decennier som Adelsö IF inte har ett A-lag i
fotboll. En tröst är att Adelsö fortfarande har ett veteranlag som kämpar på.

Björn Rydberg

AIF har nu ett fulltaligt innebandylag
som ligger i division 5. En nyhet är
att det också har dragits igång en
innebandyverksamhet för barn från

fyra till och med åtta år. 30 barn har
träffas en gång i veckan i Munsö sko-
las gymnastiksal.

Björn Rydberg

Innebandyträning i Munsö skolas gymnastiksal                                             FOTO: MICHAELA JOHANSSON

... men innebandyn är fulltalig
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Magnus Ladulåsloppet ...

... går av stapeln lördagen 4 juli. Banan på en mil är den samma som förra året.
Start på Adelsövallen och sen via Portugal, Lundkulla, Hallsta, genom skogen
till Gredby och tillbaka till Adelsövallen. Förra året slog deltagandet rekord
med 111 löpare i milloppet och 57 i barnloppen. Vinnare på milen var Niklas
Andersson från Hässelby SK, som sprang på strax över 36 minuter. Men AIF
betonar att alla är välkomna. Man får gå runt om man känner för det.

Det finns också korta banor för barn runt Adelsövallen.
Man kan anmäla sig till loppet på AIF:s hemsida, www.adelsoif.se

Sporten

FOTO: MARTIN MENKE

Löpargruppen…
... har nystartat under våren med 15 – 20 deltagare varje gång. Gruppen riktar
sig särskilt till dem som är ovana att springa. De träffas varje söndag på
Adelsövallen. Ledare är Lotta Karlsson (070-834 94 88).
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skor. Det är min drivkraft säger
Ubbe.

Han är egentligen en norrlänning,
från Sundsvall. Fadern var yrkesmili-
tär men dog när Ubbe var fyra år och
modern blev ensam med fyra barn.
Och hon hade det kämpigt. Ubbe
växte upp på en bruksort, tillbring-
ade somrarna hos mormor, spelade
fotboll, vilket han fortsatte med ända
upp i 30-årsåldern, då det ena knät
gick sönder och omöjliggjorde vidare
idrottande.

Det var kärleken som gjorde att
han hamnade på Mälaröarna 1993
och på Adelsö 2009. Det är nu 30 år
sen han förlovade sig med Carina.
Det är hans livs kärlek.

Att han blev sotare var mest en
slump.

– Jag spelade i ett band i Sundsvall
1978 och en av killarna var sotarlär-
ling. Jag hörde att en av lärlingsplat-
serna var lediga och frågade om jag
kunde få hänga på. Och på den
vägen är det.

Ubbe har varit sotare i snart 40 år.
Och han gillar jobbet. Han känner i
stort sett alla på ön. Och snackar
med alla överallt.  Alla kontakter
med olika sorters människor är det
han gillar mest. Men kalla, blåsiga,
snöiga och mörka dagar i november
och december högt upp på en skor-
sten hör väl inte till livets höjdpunk-
ter.

2009 gjordes en upphandling av
sotarverksamheten på Mälaröarna

som Ekerö Sotningsdistrikt förlora-
de. Men 1000-tals kunder ville ändå
behålla Ekerö Sot. På Adelsö är det
75 procent som fortfarande anlitar
Ekerö sotarna.

Ubbe har alltid varit musikintresse-
rad. Men han kan inga noter. Det
hindrar inte honom att spela de fles-
ta instrument, vilket passar bra för
verksamheten i Adelsö Evenemang
som ofta handlar om sång och musik.

På Annandag Pingst anordnades
en allsångskväll i kyrkan med ett
band som består av Ubbe, Sven Tör -
vall, Kenneth Einarsson och Mats
Andersson samt sångerskorna Malin
Rickardsdotter Ahlin och Jackie
Rosberg. Ubbe är lite stolt över att de
kunde få vara i kyrkan, en så fin lokal
och ett förtroende att få vara där.

Tidigare har de haft en allsång på
krogen och vid scenen för Ladulås
hus vid Pannrummet.

Och de har haft en uppsjö av andra

Ubbe, egentligen
Urban Hassel -
ström,  är en av
dem som dragit
igång en massa
roliga saker som
händer på Adelsö.

Men alla kallar honom för Ubbe eller
Ubbis. 

Tillsammans med Peter Qvi berg

och Göran Ageby startade han
Adelsö Evenemang för ett par år sen.
Det är en lösligt sammansatt för-
ening. Alla som vill får vara med.
Tan ken är att det vi gör ska vara
roligt och vara helt fritt från sport.

– Det är så kul att hålla på med det
här. Och vi har så trevligt på våra sty-
relsemöten. Det är högt i tak och alla
får komma till tals. Jag gillar männi-

U

Adelsöprofilen Adelsöprofilen

Namn: Urban Hasselström
Gör: Sotare och ledare för
Adelsö Evenemang
Född: 1962
Bor: Norrängsvägen
Familj: Gift med Carina, vuxna
barnen Mats och Frida, barnbar-
net Linnéa, två år
Favoritplatser: Hemmet på
Norrängsvägen/Bosses gara-
ge/Wesliens garage
Övrigt: Hedersmedlem i
Pirayaklubben (Gillar serien
Ernie)

FOTO: LASSE CARLSSON
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Adelsöprofilen Korta Nyheter

Veteranrally Adelsö runt

Lördagen den 27 juni ordnar Adelsö Evenemang ett stort veteranrally på
Adelsö med gamla mopeder, bilar och cyklar. Parkeringen öppnar klockan 9.
Starten sker klockan 12 vid Adelsövallen och sen går färden runt ön. Vid olika
stationer får deltagarna förplägnad och ett pokerkort som kan ge vinst vid mål
(”Poker run”). Adelsö Bryggeri finns vid affären, Värna Adelsö vid Tofta och
i Sättra finns Gårdsrådet. I stora Dalby serverar Adelsö Evenemang lunch med
hjälp av Firma Brukskocken och vid Norrängsvägen finns ett gäng från Kurö.
Målet är vid Adelsövallen.

På kvällen klockan 20.30 är det dans på festplatsen med Sandbergs Orkester.
Det är ett nytt Stockholmsband som spelar dansmusik.

Björn Rydberg

aktiviteter: Pingiskvällar, poker en
gång i veckan med 25-30 deltagare,
medverkan på julmarknaden i vintras
och på vandringsdagen, korvserve-
ring vid kyrkovalet. Kort sagt är
Adelsö Evenemang inblandad i näs-
tan alla andra arrangemang på ön
också. Mer eller mindre.

– Två lördagskvällar har vi åkt till
E-types restaurang Aifur i Gamla
Stan. Båda gångerna i fyllda bussar
från Adelsö Buss, berättar Ubbe.

– Vi arbetar så bra tillsammans och
fördelar arbetet effektivt. Och vi har
stora mängder sponsorer som ställer
upp och hjälper oss på olika sätt. 

Många tycker att det är obehagligt
att be om hjälp. Men Ubbe har inga
hämningar därvidlag. Han skäms inte
på minsta sätt. 

– I slutet av varje år delar vi ut allt
överskott utom 30 procent som går
till olika angelägna ändamål. Sist var
det stipendier till Katthjälpen, AIF:s
innebandy, Ludvig Törvall och tis-
dagsgruppen, som jobbar varje tisdag
nere på Adelsövallen.

Den stora satsningen inför som-
maren är veteranrallyt för gamla
moppar, bilar och cyklar i juni.  – Vi

har fått ihop mycket sponsrade priser
från olika håll för detta arrangemang.
Och sen blir det dans på kvällen på
festplatsen till levande musik. Nästa
år ska vi pusha för att folk ska kunna
tälta och sova över.

Ubbe tycker att Adelsö är bra som
Adelsö är. En fördel är att här finns
allt vi behöver: Fisk, potatis, ägg och
egen affär. Här är gemytligt. På
Adelsö bör du sköta dig.  Du kan inte
göra bort dig på Adelsö utan att det
kommer ut på hela ön. Men det är
trist att det har hänt en del tråkiga
saker på ön under senaste året. Ett
par inbrott för mycket till exempel.

– Jag tycker att det konstigt att en
del gnäller om att det så besvärligt att
passa färjan. Men nästan hela dygnet
behöver du aldrig vänta mer än 29
minuter om du bommar den, säger
Ubbe

Någon stor exploatering av ön ska
vi inte ha. Däremot behövs det en del
bostäder för ungdomar och äldre på
Adelsö. Annars kan varken unga eller
äldre bo kvar på ön. Själv är han glad
för att hans dotter just köpt ett hus i
Lindby.

Björn Rydberg
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Intresset för fåglar märks på
butikernas utbud av viltfågel-
mat, typ solrosfrö, som nu
finns att köpa i tjugokilos -
säckar, även på Borins. Det
senaste är fågelholkar med
inbyggd filmkamera som 
bara är att ansluta till datorn. 

Vad fåglarna tycker om att bli filma-
de dygnet runt är det dock ingen som
frågat. I bokhandeln finns fågelböck-
er med högtalare och inspelat fågellä-
te, mycket populärt.

Fåglarna är viktiga för oss männi-
skor om vi lär oss att avläsa deras sig-
naler. Med sina känsliga sinnen talar
de om för oss hur vårt jordklot mår
innan det har gått åt helvete.  Det

väckte stort uppseende när den ame-
rikanska biologen Rachel Carson
1962 gav ut den epokgörande boken
”Tyst vår”, där hon beskrev den för-
ödande verkan bekämpningsmedel,
bland annat DDT hade. Hon mena-
de att om myggorna utrotas kommer
aven fåglarna att dö och därmed blir
våren tyst.

Rovfåglarna som befinner sig
längst upp i näringskedjan är mest
utsatta. På 1950- och 60- talet när
både kvicksilver och DDT användes
som bekämpningsmedel gick det hårt
åt våra rovfåglar. Havsörnen var en
utrotad fågel i mälarlandskapet. När
Björn Rydberg och jag för minst
femton år sedan paddlade till Marie -
fred fick vi se en mäktig fågel som

Från mitt köksfönster

Domherren kommer och äter solrosfrön året om
FOTO: LASSE CARLSSON

Större hackspett
FOTO: LASSE CARLSSON

svävade på hög höjd. Vi diskuterade
vår upptäckt ganska länge och kom
fram till att det måste ha varit en
havs örn. Häromåret när man räkna-
de antalet havsörnar runt Adelsö
kom man fram till att där fanns cirka
15.

På Adelsö är artrikedomen stor vad
det gäller småfåglar. Vid vårt fågel-
bord samlas domherre, nötväcka,
stenknäck, blåmes, talgoxe, stjärtmes,
steglits och många fler arter. Vad är
en trädgårdstomte mot ett domher-
repar om jämförelsen tillåts.

Koltrasten är ett kapitel för sig.
Om man för över mänskliga egen-

skaper på en fågel är koltrasten den
mest egoistiska. Vi brukar slänga ut
5-6 äpplehalvor på snön under fågel-
bordet. Någon eller några av koltras-
tarna har fått för sig att den ska ha
alla äpplen och jagar bort dom andra.
Efter en lång stunds jagande förstår
den att den inte kan vara på flera stäl-
len och delar då med sig. Detta skå-
despel upprepas vid varje utfodring.
Själv har jag bara ett motkrav på kol -
trasten: Sitt i toppen på granen och
sjung i majkvällen. Det låter så vack-
ert.

Lasse Carlsson
Mälby

Värna Adelsös dekal att sätta på bilen finns att köpa för fem kronor.

Beställ av vår kassör Mats Lundgren på telefon  560 521 75.
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Borins laddar inför sommarens anstormning

– Efter en tuff  vinter ned låg försäljning hoppas vi nu på en härlig sommar
med mycket kunder i butiken, säger Patrik Borin

Det är inte lätt att driva en lanthandel i dag. Det är en generell trend i hela
landet. Beslutet att höja arbetsgivaravgiften för ungdomar kommer att slå hårt
mot Borins. Butiken har flera sommaranställda ungdomar, säger Patrik Borin.

– Vi måste slå vakt om vår lanthandel. Alla kan inte handla allt där. Men alla
kan handla en hel del. Det är en form av solidaritet med ön. Vad vore Adelsö
utan lanthandeln? säger Janne Gertz, som är ordförande i Värna Adelsö.

BR

Många turistbussar till Café Hovgården

Cafe Hovgården finns i Uppgården på en av Adelsös vackraste platser intill
Världsarvet.  Kaféet samverkar med Adelsö Hembygdslag och där finns
också en örtagård, bagarstuga och museum. Här serveras dagens lunch året
runt med uppehåll i juli, då luncherna ersätts av en sommarmeny med allt
från ”räkdrömmar” till hembakade bakverk och kulglass. Under sommaren är
det öppet alla dagar. 

Här finns också blommor och presenter att köpa. I sommar kommer Café
Hovgården att vara det enda matstället på ön. 

Café Hovgården tar också emot alla typer av grupper för hel- eller halvdags-
möten och konferenser. Genom att utnyttja Hembygdsgården går det att ta
emot upp emot 100 personer. Och även andra evenemang som till exempel
dop, bröllop eller begravningar kan man ordna. Det kommer också många
utflyktsbussar med turister som vill äta eller dricka kaffe i anslutning till ett stu-
diebesök på Alsnöhus.

Vikingabiblioteket

I kaféet finns också Vikingabiblioteket med ett urval av vuxenböcker och
barnböcker och även ljudböcker. Vikingabiblioteket är en öfilial till Ekerö
bibliotek så det går att låna med ett vanligt bibliotekskort, beställa böcker
från huvudbiblioteket och även lämna tillbaka lån på huvudbiblioteket. Har
du inget kort så kan du få ett på plats. Öppettiderna är de samma som för
kaféet. Tel. direkt 070-202 99 63.

BR

Korta Nyheter

Hårda vårvindar friska

Trots kyla, duggregn och hård vind deltog uppemot 200 personer i det tradi-
tionella Valborgsfirandet på Adelsövallen. Birkakören sjöng ”Vintern rasat ut”
och andra vårsånger under ledning av Johan Wallnäs, som också sjöng Bellman
solo. Beryl Kornhill höll vårtalet som formades till en kärleksförklaring till
Adelsö, både vad gäller historien och nutiden.

Klockan 21 tände Kyrkans scouter brasan som flammade i den hårda vårvin-
den.  I vikingahuset var brasan tänd till midnatt, där de som ville fortsätta firan-
det kunde dröja sig kvar.

BR

Menhammar kanske köper Smedstorp

Menhammar överväger att köpa Smedstorp som också innefattar torpet Portu -
gal är på cirka 25 hektar jord och skog. Köpet är inte klart så Mikael Eskils, vd
på Wallfast, vill inte kommentera köpet eller berätta på vilket sätt Menhammar
har tänkt använda fastigheten. I juni blir det klart hur det blir. Smedstorp lig-
ger i närheten av Grindby öster om Spanien.

BR

Korta Nyheter

Omkring 200 personer kom till brasan i snålblåsten.                                           FOTO: OVE WESTERBERG
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Korta Nyheter

Agnetha och Niclas var snabbast

Över 250 personer deltog i årets traditionella vandring på Kristi Himmels -
färdsdagen. Vid Kunsta stod Hembygdslaget och bjöd på mjöd och på Kun -
sta  berg serverade Värna Adelsö saft och kex från Borins. Adelsö Evene mang
stod på Horns Udde och bjöd på tunnbrödsrulle med kallrökt gös och Adelsö-
öl. AIF serverade fisksoppa vid fiskare Widlund. Vid Byviken i Sättra erbjöd
Sättra Gårdsråd kaffe och äppelkaka i Sättra Gårdsråds regi. Förutom
Adelsöbor var det många deltagare från andra delar av kommunen och från
Stockholm som var med.

BR

Agnetha och Niclas Fredholm, från Munsö,  var snabbast till Värna Adelsös station på Kunstaberg, fyra
kilometer från starten vid Norrängen.                                                             FOTO:LASSE CARLSSON

Korta Nyheter

Domherre, koltrast och sädesärla populärast 

Vid Hembygdslagets fågelskådning vid Hovgårdsviken den 9 maj röstade del-
tagarna om vilken fågel som ska vara Sveriges nationalfågel. Det pågår en om -
röstning i hela landet. Valet av fågel avgörs senare i år när Sveriges Orni -
tologiska Förening har fått in alla röster. Sedan några år har koltrasten varit vår
nationalfågel och nu får vi snart se om det blir en ny fågel som får bära den
titeln. Bland de röstande vid Hovgårdsviken kom domherre, koltrast och säde-
särla på delad förstaplats. Nu får vi vänta och se vad svenska folket väljer.

Christer Svanberg

Koncentrerade fågelskådare vid Hovgårdsviken
FOTO:LASSE CARLSSON
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Mystisk kult? Fornlämningsdyrkan?

Nej det är Sigge, också känd som Sigge Viking som pyntar
främst norra delen av Adelsö med mängder av stenstaplar. Han
berättar att han inte är ensam om att stapla sten på sten. När han
är ute och går med hundarna, ofta i sällskap med kompisar, tar
de gärna med sig stenar och letar ett lämpligt ställe. Det är ju inte
alltid det finns sten inom räckhåll.   

Sigge funderar på att kalla sig Sigge Stenröse, nu när han börjar bli känd som
stenstaplare. Och så blir namnet Stenröse hans egen protest mot alla som vill
höja sin egen status genom att byta till förnämare namn. 

Krogen i konkurs

Någon verksamhet på Adelsö krog blir det troligen inte i sommar. Krogen har
gått i konkurs. Fastigheten är nu till salu. Priset är 3,5 miljoner kronor. Nina
Nilsson hoppas att en seriös ägare ska komma att ta över. Nina själv har åter-
gått till arbeta som ekonomiansvarig på ett företag.

BR

Ölfestival på Adelsö

Fredag-lördag den 12-13 juni ordnar
Adelsö bryggeri en ölfestival i Pann rummet
i Stenby. Här kommer man att kunna träffa
en samling av små bryggerier från Stock -
holms området och kunna prova både deras
öl och förstås också öl från Adelsö.  Dess -
utom finns möjlighet att delta i en hem -
bryggarträff, där 20 hembryggare per dag
kommer att medverka: Bryggeri Nyckel -
bydal, Pang-Pang Brewery, Sundbybergs Köksbryggeri, Monks, Gamla, En -
skede Bryggeri, Fjäder holmarnas Bryggeri, Roslags Näsby Bryggeri och så för-
stås Adelsö Bryggeri

– Vi hoppas på 600 deltagare per dag, säger Patrik Borin, delägare i Adelsö
Bryggeri.

Tillgången till bijetter är begränsad, så det blir först till kvarn som gäller. De
kostar 150 kronor och kan köpas via billetto.se och på Borins lanthandel. Man
kan välja mellan dagspass eller kvällspass. 

På festivalen blir det också en marknad för olika slags lokalproducerade varor
från Mälaröarna. 

BR

Adelsö öl säljer bra

Adelsö Bryggeri har sålt cirka 45 000 liter öl i år. , det vill säga drygt 130 000
buteljer. Det är allt bryggeriet kan producera.

– Vi har fyra fasta märken. Men sen har vi också öl för olika säsonger, säger
Patrik Borin.

Adelsö öl finns i lager i systembutikerna i Bromma Blocks, på Brommaplan,
i Ekerö Centrum samt på ett utvalt antal krogar. Nu finns Adelsö öl även i
beställningssortiment för leverans till valfri systembutik. På Systembolagets
hemsida kan man se lagersaldot för alla butiker.

– Vi tycker samarbetet med Systembolaget fungerar bra. Men det vore bra
om systembutikerna hade kylmöjligheter, som vissa av våra ölsorter behöver.
Säger Patrik Borin.

BR

Korta Nyheter Korta Nyheter

Tofta Holmars samfällighetsförening bjöd på stort kalas den 18 april vid invigningen av den nya imponeran-
de marinan i Lissbovik, med drygt 60 båtplatser. Byggherren Pampas marina har också anlagt mängder av
gästplatser på Tofta holmar. I närmare två decennier och under många diskussioner har föreningen försökt få
till en skyddande hamn, varifrån sommar stuge ägarna kan ta sig över Prästfjärden till Tofta Holmar.
FOTO: OVE WESTERBERG
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Vintern är över. Våren och
ljuset är nu som allra mest
hänförande. Men vi är

många här på Adelsö som med sak-
nad tänker på Irene. Hon lämnade
oss förliden höst.

Våren och ljuset hör nära ihop med 

Irene. Våren skänker livskraft och
optimism. Våren är möjligheternas
tid. Den hjälper oss att lämna det
svåra och tunga, den ger oss nytt
mod.

Att möta Irene var en livgivande
och stimulerande upplevelse. Vänfast

Till minne av Irene Svensson

och medkännande väjde hon aldrig
för det mörka i tillvaron. För den
som var i nöd och förtvivlan ställde
hon hjälpsamt upp. Men om ett sam-
tal hotade att kapsejsa i förtalets och
hatets svarta hål, lyckades hon ele-
gant, nästan omärkligt, vända våra
blickar mot fria ljusa rymder.

Irene var alltid inkännande men
aldrig påträngande. Hon hade en säll-
synt förmåga att förena en stark soci-
al närvaro med stor respekt för den
personliga integriteten.

Jag tror att hon tidigt i sitt liv med-
vetet tagit ett beslut att alltid sträva
mot ljus och tolerans. Kanske var
detta förhållningssätt en väg för
henne att, som barn till synskadade
föräldrar, hantera en svår situation.
Kampen mellan mörker och ljus
utgjorde en konkret verklighet i hen-
nes vardag.

Irenes helgjutna och flexibla per-
sonlighet inrymde både kreativitet
och stor handlingskraft. Hon drog
sig aldrig för besvär och arbete. Full
av energi rörde hon sig snabbt och
vigt mellan köket och den prunkande
trädgården, den som hon och livs-

kamraten Erik skapade ur ingenting.
Där kunde vi handla utsökta grönsa-
ker och solmogna bär. Ofta hände
det att hon impulsivt gav några extra
nävar i redan rågade korgar.

Med värme och gästfrihet bjöd
hon oss till ett vackert dukat bord
med väldoftande hembakat. Under
de skuggande askträden fördes det
goda samtalet med både klok efter-
tanke och lättsam humor.  Irenes och
Eriks underbara trädgård, där solro-
sor och malvor samsades med bönor
och sallad var för många en omistlig
oas. Här upplevde vi livskvalitet och
djup, pålitlig vänskap.

Vi minns Irene som en enastående
människa med total närvaro i nuet.
En medmänniska som gav allt för att
skapa tröst och glädje. En förebild
för oss alla.

Indianerna säger: ”Så länge någon
minns en plats eller en människa så
länge existerar den i verkligheten”.

Vi glömmer aldrig dig Irene. 
Vi glömmer aldrig Erik och Irene. 

Beryl Kornhill
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Namn och adress:

ViNN BOKEN MAtS BjÖrKS MiNNEN!

Vi lottar ut tre böcker bland dem som fyllt i korsordet korrrekt. Skicka
det senast den 1 juli till Björn Rydberg, Ellholmsvägen 36, 178 92
Adelsö eller lägg det direkt  i Rydbergs brevlåda vid Ellholmsvägens
brevlådeställ nedanför Lindby Gård. Ange namn och adress! 

Värna Adelsö

Tanken på en sammanslagning mel-
lan de två föreningarna Gröna Ön
Adelsö och Värna Adelsö har grott
under något år. Ideellt arbete tar tid
och kraft och för de aktiva i båda för-
eningarna finns klara organisatoriska
fördelar. Dessutom, vem har lust att
betala två medlemsavgifter till två
föreningar som vid en första anblick
inte skiljer sig särskilt mycket åt när
det gäller budskap och funktion? 

Värna Adelsö vill värna strand-
skyddet, kulturlandskapet, allemans-
rätten och har gjort konkreta insatser
som till exempel utgivningen av den
här tidningen, och påtryckningar hos
diverse byråkratiska instanser för att
få till en bättre buss- och färjetrafik
för adelsöborna.

Gröna Ön Adelsö har en mer utta-
lad miljöprofil. Den grundläggande
tanken är att det bästa sättet att värna
Adelsös natur och kultur är att arbe-
ta för en framtida utveckling som
inte tär på människor, natur och vårt
historiska arv. Adelsö som en

modern, energi smart, ekologisk före-
bild kan bli intressant inte bara för
natur- och kulturturister utan också
för företagens marknadsföring.

När företrädare för de båda för-
eningarna träffades vid ett möte i
april för att diskutera ett eventuellt
samgående, ägnades en stor del av
tiden åt att försöka klarlägga just vad
som skiljer och förenar de två för-
eningarna. 

Till sist enades mötet om att före-
slå att Gröna Ön ingår som en själv-
ständig sektion i Värna Adelsö.
Gröna Ön företräds i Värna Adelsös
styrelse av en till två personer. I fort-
sättningen har Gröna Ön ingen sär-
skild medlemsavgift. 

Förslaget har godkänts av styrelser-
na i de båda föreningarna, på Gröna
Ön Adelsös årsmöte och kommer att
framläggas för Värna Adelsös års -
möte den 6 juni för slutligt godkän-
nande.

Ingela Westerberg

Värna Adelsö + Gröna ön Adelsö = Sant?
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Värna Adelsö

Många på Adelsö vill ha tillgång till
fiberkabellösningar för telefoni- och
datanät. Det gäller även andra i gles-
bygdsområden i kommunen. På
Adelsö har fiberkabelanvändning
begränsats i princip i det tätbebyggda
området i närheten av färjeläget samt
i omedelbar närhet av ringleden fram
till Hovgården. Några egendomliga
avvikelser från denna huvudlinje kan
dock noteras men denna huvudlinje
har de för fibernätet utbyggnadsan-
svariga hållit mycket strikt på. På
grund av bystrukturen med en bland-
ning av åretruntboende och fritids-
boende finns inte fiberkabelnät till-
gängligt för en del särskilt behövande
intressenter.

Ekerö kommun har inget eget nät-
bolag när det gäller bredband och
fiber. Den fria marknaden råder och
den aktör som har gjort större delen
av installationerna i kommunen är nu
Telia, som bland annat arbetar med
en plan för fiberkabelnätet i Ekerö
kommun. Värna Adelsö har varit i
direktkontakt med handläggaren
Annika  Pernbrink. 

Hon tror att hon kommer att vara

klar med sin utredning för Ekerö
kommuns vidkommande i slutet av
augusti i år. Värna Adelsö kommer
att åter ta kontakt med henne efter
sommaren. Vårt intryck är att Annika
Pernbrink gärna själv kommer till
Adelsö för en informationskväll.
Hon tar med de experter hon anser
behövs. Vi kommer också att inbjuda
kommunens näringslivschef  Stefan
Pellén att delta.

Christer Nordemo i Lundkulla, en
av flera Adelsöbor som är oerhört
beroende av att få bättre kommuni-
kationshjälpmedel, har tackat ja till
att samverka med oss, dels innan och
dels vid den informationsträff  som
föreningen avser inbjuda till under
hösten. Vid ser med stor nyfikenhet
och stora förväntningar fram mot att
få ta del av det planförslag som då
kan presenteras och få våra önskemål
belysta. Vi kommer att informera om
mötet på olika sätt, bland annat på
anslagstavlorna, via Facebooks grup -
perna Adelsö Fans, Adelsö Eve  ne -
mang  och  på  vår  egen  hemsida 
varnaadelso.se. Håll ögonen öppna!

Jan Gertz

Fiberkabelnät – hur berörs adelsö?
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Värna Adelsö

Diskussionerna om vildsvinen
på ön fortsätter. Många är
upprörda över skadorna.
Andra är rädda. Väg för -
eningarna på södra Adelsö
och Värna Adelsö har skrivit
till Men hammar om ökad jakt
för att begränsa stammen.
Värna Adelsö förbereder ett
samråd om vildsvinsjakten.

– Vi är och har varit beredda att med-
verka i samtal kring vildsvinsförvalt-
ning på södra Adelsö och har inga
invändningar mot en ökad avskjut-
ning och störning, säger Markus
Nilsson, viltmästare på Menhammars
och boende på Lindby gård.

Men han understryker att Men -
hammar bara äger en liten del av
södra Adelsö. Det krävs att andra
mark ägare och tomtägare vill engage-
ra sig och förstå vad de kan göra för
att minska konflikter. Att tro att
”Menhammar fixar det här” kommer
inte att göra någon skillnad.  Under
vintern och våren har man skjutit två
vildsvin i Lindby och 18 i Tofta, säger
Markus Nilsson. Svinen rör sig över
stora områden under jakt, inte sällan
tvärs över ön. 

– Hade jag haft rätt att jaga överallt
på södra ön kanske jag hade skjutit
10 till där under de dagar vi jagat,
men nu är det ju inte så, säger han. 

Är det ett argument för er att människor
är rädda för vildsvinen och upprörda över
alla skador? 

– Självklart har jag förståelse för
det. Vi vill inte heller ha vildsvin i
trädgårdarna. Men med ganska enkla
staket kan man hålla dem borta. Och
har man oskygga vildsvin på tomten
kan vi hjälpa till om det finns en möj-
lighet. Men varför skulle någon bli
mindre rädd för vildsvin bara för att
de jagas mer? Personen kommer för-
modligen vara lika rädd de gånger
han eller hon träffar på ett vildsvin,
även om det kanske blir mer sällan.
Och det kommer att vara tomter som
får besök fram emot oktober när
frukten faller och den mänskliga akti-
viteten utomhus avtar. Så alla måste
tänka lite, anser han.

Det har skickats flera brev till Men -
hammar om vildsvinsproblemen.

Markus Nilsson förstår inte varför
det i dessa brev påstås att han inte
varit intresserad eller särskilt tillmö-
tesgående att föra en dialog. 

– Jag är och har varit beredd att dis-
kutera vildsvinsförvaltning med
Värna Adelsö och andra. Jakt är en
del av lösningen.

– Det är vår uppfattning att Mar -
kus Nilsson sedan länge har signale-
rat att han anser att vildsvinen inte är
ett problem och han har inte velat
medverka till en kraftig minskning av

Samråd om vildsvinsjakten planeras

stammen. Lösningen skulle i stället
vara att de som har problem sätter
upp staket, säger Jan Gertz, ordfö-
rande i Värna Adelsö.

 – Faktum är att vildsvinsjakten i
Lindby har minskat betydligt sedan
Menhammar tog över. Och proble-
men har ökat. Detta är bakgrunden
till att Värna Adelsö vände sig till
Menhammars högsta ledning. Många
Adelsöbor är väldigt förbittrade över
att inget görs för att minska vilds-

vinsstammen. Flera medlemmar i
Värna Adelsö har framfört önskemål
om att styrelsen ska agera, säger Jan
Gertz.

– Men när detta är sagt vill jag ändå
säga att Markus Nilsson nu, verkar
mer positiv till att göra något. Det tar
vi fasta på.

Jan Gertz säger också att han håller
med om att övriga markägare också
har ett ansvar. Värna Adelsö ställer
självfallet upp på samtal med Markus

Vildsvinsjakt på Grindby i vintras: Från vänster Nicklas Mogren, Simon Johansson, Jonas Westerlind
FOTO: CHRISTER SVANBERG
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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 Adelsö

Nilsson för att diskutera vad man kan
göra.

– Då kommer vi att verka för att
andra markägare också kan vara med.
Målet måste vara att få till stånd en
minskning av stammen. En utgångs-
punkt kan vara Svenska Jägar för -
bundets handlingsplan för vildsvins-
jakten.

Värna Adelsö har, för att förbereda
ett samråd om vildsvinsjakten, kon-

taktat de flesta av de större jordägare
som har marker gränsande till eller
nästan gränsande till Lindby Gårds
marker. De kontaktade markägarna
ställer utan undantag upp på Värna
Adelsö linje.

Värna Adelsö kommer att kalla till
samrådet och bjuder då in också väg-
föreningar/villaföreningar.

Björn Rydberg



42 43

ADELSÖKALENDARIETADELSÖKALENDARIET
6 juni, kl 17 i Pannrummet
Värna Adelsös årsmöte. Värna Adelsö utser "Årets Adelsöbo". Ubbe berät-
tar om Adelsö Evenemang. Det bjuds på Adelsö öl med tilltugg efter mötet.

12-13 juni, kl 12-23 i Pannrummet
Adelsö Ölfestival 2015. Alla ölälskare på en och samma plats för att diskute-
ra och prova på det vi alla gillar bäst: ölen! Träffa cirka 10 bryggare från
Stockholm och prova både deras och vårt eget Adelsö öl. Dessutom finns
möjlighet att delta i en hembryggarträff, där 20 hembryggare per dag kom-
mer att medverka. Kostnad: 150 kr, biljetter via billetto.se
Arrangör: Adelsö öl

13 juni, kl 11-15 i Sättra
Loppistajm i äppellunden vid stallet. Säljare är boende på Sättra gård. Alla
öbor och fastlänningar är välkomna till vackra Sättra gård.

14 juni, kl 19 i Adelsö Kyrka
Vårkonsert med Birkakören. Kostnad: kollekt till kören

19 juni kl 12-15 på Adelsö festplats
Midsommarfirande med Adelsö IF. Familjefest för stora och små med dans
kring midsommarstången, tombola, fiskdamm och mycket mycket mer. 

27 juni, kl 9 –– vid Adelsövallen och ön runt
Adelsö runt, ett Veteranevenemang med mängder av gamla moppar, bilar
och hojar. Ett s.k. Poker Run ingår för deltagarna, där de får ett spelkort på
varje stopp, som ska ge en pokerhand när varvet fullbordats. Kl. 9 på idrotts-
platsens parkering kan du beundra och kommentera alla fordon samt umgås.
Korv o dryck finns. Kl. 12 släpps fordonen iväg med en viss fördröjning för
färd runt Adelsö där några av öns företag och föreningar visar upp sig. Efter
vägen finns mat o dryck.
Arrangör: Adelsö Evenemang
27 juni, kl 12-16 vid Stenby säteri

Bakluckeloppis. Sälj från bilen, medtag eget extrabord, övriga fyndar till
kanonpriser. Mer information kommer på vår Fb-sida: Gammalt & Nytt på
Adelsö. Plats: Gammalt & Nytt på Adelsö, Stenby Säteri. Kostnad: 50:-/bil.
(Föranmälan, se information under maj)

27 juni, kl 20.30-01 på Adelsö festplats
Sommarens dans till Sandbergs orkester dessutom finns chokladhjul,
skjutbana, varmkorv och fika med bröd. Entré: 100 kr
Arr: Adelsö Evenemang

4 juli, kl 11-16
Magnus Ladulåsloppet springs för fjärde året med start och målgång på
Adelsövallen. Löparfest på Stockholms vackraste milbana, samt kortare lopp
för barn. Mer info adelsoif.se

9 augusti på Uppgården & Hembygdsgården
Adelsö Hembygdsdag. Håll utkik efter info på Adelsös anslagstavlor eller
besök vår hemsida för detaljerad information. 
Arr: Adelsö hembygdslag

Kolla även Adelsös egen evenemangs-
portal www.adelso.se! Där hittar du fler
evenemang när öns föreningar har spi-
kat fler av sina 
program för 2015!


