
BORINS VILL SÄLJA 
– Vi hinner inte med barnen 

SAMORDNAD GRISJAKT

FIBRER TILL SÖDRA ADELSÖ

OCH ELNÄTET GRÄVS NER

ADELSÖKALENDARIET
26 november, kl 19: Adelsö Hembygdslag bjuder in till jultallrik med underhållning av
Eva Udd, sång, och Torbjörn Gustavsson, piano, i hembygdsgården. Dessutom får du
ta del av pärlor från Hembygdslagets bildarkiv. Avgift: medlem 100 kr. övriga 150 kr.
28 november: Församlingsresa med Adelsö Buss till Steninge Julmarknad. Bussen
avgår från Adelsö Hembygdsgård 08:45 (vi åker med 09:00 färjan) mot Steninge i
Märsta. Lunch är bokad till 13, därefter hemresa. Anmälan: Tfn: 070-7713593 / e-
post: annbritt@monso.se Arr: Adelsö Munsö församling, Svenska Kyrkan.
28 november, kl 11-16: Julmarknad i och utanför Café Hovgården och hembygdsgår-
den med mängder av julblomster, hantverk, julgodis, julpynt med mera. Arr: Adelsö
Evenemang och Café Hovgården.
3 december, kl 18-20: Pingis för alla spelsugna eller för er som bara vill hänga, fika
och umgås i hembygdsgården. Pingisen är ett samarrangemang mellan Adelsö
Evenemang, Kyrkan och AIF, och är kostnadsfri.
5 december, kl 12-15: Adelsö Hembygdslag ordnar tomteverkstad i Uppgården. Kom
och tillverka dina julklappar, hårda som mjuka! Agneta Collberg håller ordning. Avgift:
50 kr/Ingen föranmälan.
10 december, kl 18-20: Pingis för alla spelsugna eller ni som bara vill hänga, fika och
umgås i hembygdsgården. Pingisen är ett samarrangemang mellan Adelsö
Evenemang, Kyrkan och AIF, och är kostnadsfri.
13 december, kl 19: Birkakören bjuder traditionsenligt på julkonsert i Adelsö kyrka.
24 december, kl 11: Samling kring krubban i Adelsö kyrka. 
25 december, kl 7:  Julotta i Adelsö kyrka. 
26 december, kl 13: Adelsö Evenemang bjuder in till turneringen Annandagspingisen
i hembygdsgården.  Senaste anmälan är 12:45, turneringen är öppen för alla som vill
spela pingis, naturligtvis är även alla som inte spelar också välkomna. Fika och till-
tugg finnas att köpa. Adelsö Evenemang fortsätter sedan med pingisträffar för alla
varje torsdag i hembygdsgården. Risken finns att hembygdsgården någon torsdag är
uthyrd till annat, så kolla på föreningens hemsida eller Adelsö fans på facebook om
du vill vara helt säker.
6 januari, Trettondag jul, kl14-16: Julgransplundring i hembygdsgården arrangeras
av Adelsö Evenemang och Kyrkan, som bjuder på fika.
31 december, kl 17: Nyårsbön i Adelsö kyrka. 
30 april: Adelsö IF, Värna Adelsö och Alsnu vikingar ordnar valborgsfirande på
Adelsövallen och Alsnu udd med kör,sång, vårtal, storbrasa, käk, underhållning och
en del annat.
5 maj, kl 10-14: Adelsö vandringsled öppnas traditionsenligt varje år på Kristi him-
melfärds dag, i år den 5 maj. Vandringen börjar vid Norrängens parkering. Längs
halva leden, ca 7 km, finns öns föreningar på plats för att bjuda på tilltugg och infor-
mation. Arrangör: Adelsö Föreningsråd. 

Glöm inte att kolla på Adelsös egen evenemangsportal:
www.adelso.se där du hittar fler evenemang när öns för-
eningar spikat sina program för 2016.

ADELSÖNYTT december 2015
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Värna vår unika miljö!
delsö är en unik plats och naturligtvis värd att vårda och
värna. Det är ju ett stort ansvar att ta hand om vårt arv från
tidigare generationer, som är så tydligt i vår kulturbygd. Vi
lever mitt i ett världsarv.  Vi måste verka så i vår samtid, att
våra barn får en lika fantastisk plats att ta över som vi har.  En
ö där de kan bo, arbeta och umgås. 

Jag upplever att Adelsöbor har en speciell social gemenskap. Vi har ett
ovanligt rikt föreningsliv. Vi besöker och träffas på olika evenemang som
ordnas och ställer upp för varandra.
Denna gemenskap skall vi vara rädda om och också se till att vi inklude-

rar alla som kommer till Adelsö tillfälligt eller för att bosätta sig permanent.
För att bibehålla våra möjligheter att lämna över en bra plats till nästa

generation behöver vi hjälpas åt genom att jobba med vår miljöpåverkan.
Till exempel genom bättre energianvändning, smartare transporter, avfalls-

hantering och så vidare.
Här tror jag att Värna
Adelsö/GrönaönAdelsö kan
hjälpa till med föreläsning-
ar, råd om solel, komposte-
ring, transporter med mera.
Värna Adelsö har under

årens lopp gjort många bra
insatser för de boende på
Adelsö, och jag ser det som
en spännande och intres-
sant uppgift att få vara med
och driva de frågor som
Värna Adelsö har framför
sig. Men det är naturligtvis
bara möjligt med stöd från
våra många medlemmar.
En mycket viktig fråga just
nu är hur det ska gå för vår
affär. Adelsö utan affär vore
en stor förlust för ön Detta
är en sak som Värna Adelsö
kommer att bevaka.

Staffan Eriksson, 
ordförande

AVärna  Adelsös  nye  ordförande  har
bott på Adelsö sedan 2010. Det var
musiken  och  kärleken  som  förde
honom hit, där han bor tillsammans
med Anita Björk i Sjövik bredvid fär-
jeläget.  Deras  gamla  hus  är  mycket
vackert  och  pietetsfullt  upprustat
med  miljömedvetna  materialval.
Staffan  har  två  vuxna  barn  och  två
barnbarn.  Och  genom  Anita  två
bonusdöttrar  och  fyra  bonusbarn-
barn. 
Staffan  är  är  född  1948  och  upp-

växt på Färingsö. Hans far var  träd-
gårdsmästare, men startade senare ett
glasmästeri.  Staffan  som  är  utbildad
varuhus dekoratör arbetade ett par år
på  NK.  Men  efter  lumpen  började
han  arbeta  på  glasmästeriet  i  Svan -
hagen på Färingsö. Och så småning-
om  tog  han  över  företaget,  som
numera heter Ekerö Glasmästeri. 
Glasmästeriet  har  sex  anställda

som bland annat arbetar mycket med
fönsterrenovering,  vilket  innebär  att
man räddar många äldre fönster från
att bytas ut i onödan. De har ju ofta
väldigt fin kvalitet. Naturligtvis ingår
också  traditionellt  glasmästeriarbete
som att byta trasiga glasrutor. 

Staffan  har  alltid  varit  mycket
musikintresserad  och  spelar  kontra-
bas och gitarr. Han har spelat i flera
grupper: Bland andra i ”Gutår” som
gärna  specialiserade  sig på Bellmans
sånger  och  Epistlar,  Adelsögruppen
Bara  på  Skoj,  Ö-laget  och  Hallsta
Bykapell.  Vi kan tacka Stig Collberg
och Lasse Kolm för att Staffan kom
med  i Hallsta  Bykapell  och  därmed
drogs till Adelsö. Nyligen medverka-
de han i Birkakörens Monika Zetter -
lunds-konsert i Pannrummet.
Staffan  är  mycket  engagerad  för

miljön och var fram till 2015 ordfö-
rande för Gröna Ön.
– Jag tror mycket på småskalighet,

där alla tar ansvar för sin egen miljö.  
Staffan  tycker  att  Värna  Adelsös

arbete  för  naturen  och  kulturen  på
Adelsö  är  viktigt,  liksom arbetet  för
service  och  kommunikationer.  Men
han tror att Gröna Öns miljöengage-
mang kan bli ett bra komplement.
–  Jag  älskar  Adelsö.  För  naturen

och  kulturbygden.  Men  också  för
sammanhållningen  på  ön  och  alla
aktiviteter.  Adelsö  är  unikt,  menar
Staffan.

Björn Rydberg 

Staffan Eriksson ny ordförande
Musiken och kärleken förde vår nye ordförande, färingsöbon
Staffan Eriksson, till Adelsö. 

FOTO: MATS LUNDGREN
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Det gick en chockvåg över
Adelsö den 6 oktober på kväl-
len då Sofia och Patrik Borin
meddelade på Facebook att de
söker en ny ägare till affären. 

Många trodde att nu kommer buti-
ken att läggas ned.
Men så illa är det inte enligt Patrik

och Sofia Borin.
– Vi kommer att hyra ut affärsloka-

Borins söker ny ägare

Ryktet att de vill stänga butiken och använda hela huset till bryggeriet, dementeras med kraft av Patrik och
Sofia Borin. Efter att ha drivit lanthandeln i 11 år söker de nu en ny ägare.              FOTO: LASSE CARLSSON
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1.Hur ofta handlar du?
2.Om dina inköp skulle bidra
till att lanthandeln blir kvar,
kan du tänka dig att handla
mer då?
3. Andra synpunkter?

Britt-Louise Morell, Sättra, bofast:
1. Högst en gång i
veckan. Tyvärr
oftast sånt man
glömt att handla.
Och det räcker inte
om vi vill ha kvar
affären.
2. Nej pris och utbud är avgöran-
de för mig
3. Jag tycker att Borins gör ett bra
jobb. Men priserna på många
varor är lite väl höga.

Terese Lilliehorn, Lindby, 
fritidsboende:
1. Varje gång vi är på
Adelsö. I somras
varannan dag. 2. Ja
3. Jag vill gärna ha
mer ekologiska och
vegetariska produk-
ter. Inser att det måste vara dyra-
re i lanthandeln.

Ethel Borneland, Lundkulla,
fritids boende
1. Alldeles för sällan.
Det blir mest på som-
maren. 2.Ja
3. Jag skulle kunna
acceptera ett mindre
sortiment om det
kunde rädda butiken. Om en för-
ändring av öppettiderna kan hjäl-
pa till så är det ok. Det är väldigt
generöst i nuläget.

egen fastighet. I realiteten går affären
med vinst om man ser  till helheten.
Vi har levt på butiken i 11 år. Vi slu-
tar  inte  för  att  det  går  dåligt,  säger
Sofia.
Sofia  och  Patrik  anser  att  de  nya

ägarna  kommer  att  ha  det  väl  för-
spänt  med  en  fungerande  butik  på
plats som de har goda möjligheter att
utveckla.  De  har  möjligheter  att  få
investeringsbidrag  via  länsstyrelsen.
Där emot  finns  för  närvarande  inga
möjligheter att få driftbidrag. Kanske
kan  det  komma  sådan möjligheter  i
framtiden.
Ett problem för butiken är att flera

leverantörer  slutat  med  direktleve-
ranser  till  Adelsö.  Det  gäller  bland
annat  Pågens  och  Scan.  En  positiv
sak  är  att  butikens  möjligheter  att
åter  bli  ombud  för  Systembolaget
ökar  i  och  med  att  kopplingen  till
bryggeriet nu försvinner.
–  Värna  Adelsö  kommer  att  väl-

komna  de  nya  ägarna  (vilka  det  än
blir) och har gärna ett möte med dem
för  att  se  om  vi  kan  hjälpa  till  att
underlätta starten på något sätt, säger
Staffan Eriksson, ordförande i Värna
Adelsö.

Björn Rydberg

1.Hur ofta handlar du?
2.Om dina inköp skulle bidra
till att lanthandeln blir kvar,
kan du tänka dig att handla
mer då?
3. Andra synpunkter?

Kerstin Schiöld, Marielund, bofast:
1.Jag handlar så
mycket jag kan hos
Borins. Cirka 10 -15
gånger i månaden.
Har bara varit en
enda gång i livet på
Lidl i Träkvista.

2. Jag kan nog inte handla mer än
jag gör. Vi är bara två i hushållet.
3. Jag skulle önska lite mer utbud
för oss fastboende även när som-
marsäsongen är över. Och det
kunde bli lite snyggare utanför
affären.

Bernt Collin, Hallsta, fritidsboende:
1 I  somras handlade
vi cirka 30 gånger,
det vill säga 2-3
gånger i veckan.
Utanför sommar -
säsongen blir det
inte så ofta. 2. Ja

3. Inget särskilt. De gör nog så gott
de kan med de förutsättningar de
har. 

Hans Holm, Slagarvägen, bofast:
1. 1– 2 gånger i
veckan                                                                                                                                                                                                     
2. Tveksamt
3. För oss duger
sortiment nu. Men
om vi ska handla
mer behövs 

ett större sortiment.

len till en ny ägare av själva butiken.
Huset  behåller  vi,  säger  Sofia  och
Patrik Borin.
Nu  hoppas  de  att  många  seriösa

spekulanter  ska visa  intresse. Borins
säger  att  de  inte  har  någon brådska
utan  det  viktiga  är  att  hitta  seriösa
efterträdare och att de kommer göra
allt för att affären ska få leva vidare.
– Vi har varit här i elva år och det

är dags att göra något annat och jag
jobbar  redan  75  procent med  bryg-
geriet.  Det  är  tufft  att  ha  två  jobb,
säger Patrik.
Sofia  och  Patrik  säger  att  det  är

framför  allt  av  privata  skäl  de  vill
sluta. Det är svårt att arbeta sju dar i
veckan när man har två barn. Men de
tycker fortfarande att det är roligt att
vara  i  butiken.  Ryktet  att  de  vill
stänga  och  använda  hela  huset  till
bryggeriet, dementerar de med kraft.
– Vi känner ett starkt engagemang

för att affären ska leva vidare och för
Adelsö. Och vi kommer att bo kvar
på ön, säger Patrik och Sofia med en
mun.
Patrik  kommer  att  arbeta  med

brygg eriet. Sofia som är ekonom vet
inte än vad hon ska ägna sig åt fram-
över.
Butikens  omsättning  är  drygt  sex

miljoner kronor per år. Tittar man  i
årsredovisningen ser det ut som affä-
ren  har  gått  med  förlust  i  de  två
senaste åren.
–  Men  det  är  en  skenbar  förlust.

Bland annat betalar vi ju hyra till vår

TIPSA
ADELSÖNYTT!

www.adelso.se/va
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Vägar ska grusas, sladdas, sal-
tas, plogas, sandas, gropar ska
fyllas igen och vägkanterna ska
slås. Den svenska modellen för
enskild väghållning är världs-
unik. 

Bara i Finland finns ett liknande sys-
tem. 
De flesta har nog  inte  funderat så

mycket  på  öns  vägar.  Staten  genom
Trafikverket  ansvarar  för  Ringvägen
inklusive  en  kort  vägstump  upp  till
Alm lunda  i Mälby.   Ekerö kommun
har  inget  ansvar  alls  för  våra  vägar,
bortsett från att de lägger sig i bland
annat  hastighetsbegränsningar.  Ut -

över Ringvägen sköts övriga vägar av
Adelsös  vägföreningar.  Vägarna  ska
grusas, sladdas och saltas, gropar ska
fyllas  igen  och  vägkanterna  ska  slås
och  så  vidare.  På  vintrarna  ska  det
plogas och sandas. 
Det finns tre typer av vägföreningar:•En samfällighetsförening är bildad

under  medverkan  av  Lantmäteriet
och  är  noggrant  reglerad  i  lag.  Det
kostar  ganska  mycket  att  skapa  en
sådan förening – kan bli 100 000 kro-
nor  och  mer  beroende  på  hur  stor
föreningen  är.  Lantmäteriet  beslutar
då  om  andelstal  som  är  avgörande
för avgifterna. Denna typ av förening
kan få hjälp av kronofogden att driva

Vägföreningarna 
– demokratins yttersta kapillärer

RÖTTER I 1200-TALET
”Regler för väghållning som fanns kodifierade redan i de tidiga landslagarna
överlevde mycket länge och påverkar än idag hur staten ser på väghållning-
en – både den allmänna, och ännu tydligare, vad gäller den enskilda.
Synen på vägens juridiska status är således över 600 år gammal – ännu
äldre om man betänker att Magnus Erikssons landslag i själva verket var en
sammanställning av regler från de tidigare landskapslagarna från 1200-
talet”.

Ur: Om förvaltning av gemensamma resurser:
Enskild väghållning och allmänningens dilemma

i svensk historia 1200–2010
Pär Blomkvist

KTH 2010

in  avgifterna  från  medlemmar  som
trilskas. En samfällighetsförening får
bara  ägna  sig  åt  vägen,  inget  annat.
(Om  det  inte  anges  i  förrättningen,
t.ex. att ett grönområde ingår.)

•En  ideell  förening  (intresseför-
ening)  arbetar  oreglerat.  Den  kan
ägna sig åt  annat också,  till  exempel
protestera  mot  vildsvin  och  ordna
sommarfester.

•Sen finns det informella förening-
ar  där  man  samarbetar  om  vägen
utan styrelse, protokoll eller stadgar.
Det  finns  statsbidrag  att  söka  för

vägföreningar. Då måste  vägen  vara
öppen  för  alla  och  ha  en  viss  stan-
dard och minsta längd, cirka en kilo-
meter.
På Adelsö finns 17 vägföreningar. I

rutan finns en lista över vägförening-
arna på ön. Dessutom finns det för-
stås  vägar  utan  någon  förening.  De
sköts då i regel av enskilda fastighet-
sägare.
Hallsta  Samfällighetsförening med

102 fastigheter är en av de större på
ön.  Den  bildades  2008  under  med-
verkan av Lantmäteriet. Då samman-

På Adelsö finns 17 vägföreningar.                                                                    FOTO: LASSE CARLSSON
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fördes  den  gamla Hallstavägen med
12  småvägar.  Vägföreningen  svarar
nu  för  en  vägsträcka  på  drygt  fyra
kilometer
– På det viset kunde vi effektivise-

ra verksamheten. En entreprenör för
till exempel snöplogning kunde upp-
handlas för hela Hallsta och så har vi
rustat  upp  vägnätet,  säger  Anders
Sahlén som är ordförande.
Sju  personer  ingår  i  styrelsen  och

den  träffas  några  gånger  om  året.
Leda möterna  arbetar  helt  ideellt.
Några arvoden får de inte. På årsmö-
tet brukar runt 30 medlemmar delta.
Vägavgifterna  beror  på  om  man  är

fast  boende  eller  fritidsboende  och
hur långt man behöver köra på vägen
för  att  komma  till  sitt  hus.  Ett
genomsnitt är cirka 1 000 kronor per
år.
Anders  Sahlén  tycker  att  vägför-

eningen  fungerar  väl.  Efter  ombild-
ningen  2008  sköts  vägen  bra  och
effektivt.  Han  tror  att  de  flesta  är
nöjda. Men det är inte alltid frid och
fröjd. Alla förstår inte att det är väg-
föreningen som bestämmer vad som
ska  göras  på  vägen,  även  vid  den
egna tomten.
Nyligen  var  det  en  medlem  som

grävde upp en vändplan för att hind-

VÄGFÖRENINGAR PÅ ADELSÖ

Alvikens Tomtägarförening
Charlottenlundsvägen(informell  förening)
Ellholmens Vägsamfällighet
Hallsta Samfällighetsförening
Hovgårdsvägen(informell förening)
Lindby Samfällighetsförening
Lindesborgvägen (informell förening)
Lundkulla Vägförening
Marielundsvägens Vägförening
Myrbacksvägen(informell förening)
Mälby Vägsamfällighet
Norrängens Vägförening
Stenby-Smedstorps Vägsamfällighet
Stenstorps Vägsamfällighet
Slagarvägens bostadsrättsförening(ansvarar för vägen också)
Adelsö-Sättra Samfällighetsförening
Tofta Holmars Samfällighetsförening(Lissboviksvägen m.m.)

ra folk att parkera. Denna fråga gick
till  domstol och det  slutade med en
förlikning  som  innebar  att medlem-
men fick bekosta att vändplanen åter-
ställdes.
– Och när vi ombildade föreningen

2008 var det  en medlem  som ansåg
att det begicks formella fel då beslu-
tet fattades.  Detta mål behandlades i
tre instanser ända upp till Högsta för-
valtningsdomstolen. Men vi vann.
Är det mycket jobb för er i styrel-

sen?
–  Jag  ägnar  vägföreningen  några

timmar  i veckan och så styrelsesam-
manträdena förstås. Inför årsmötena
är det mycket jobb. Och under rätts-
processerna  var  det  väldigt  mycket
arbete.
Lundkulla  Vägförening  är  i  flera

avseenden  Hallstas  motsats.  Den
omfattar  bara  13  fastigheter  och
vägen är kort, mindre än en kilome-
ter så det ut går inte något statsbidrag.
Det  är  en  ideell  vägförening.
Styrelsen har inga arvoden.
– Vi får betala den faktiska kostna-

den så vägavgiften är 1500-2000 kro-
nor  per  år,  beroende  på  vad  vi  be -
stämmer oss för att göra. Alla beslut
tas under årsmötet som vi brukar ha
i vårt vardagsrum dit alla är inbjudna,
säger Agneta Collberg, ordförande. 
På  årsmötet  diskuteras  om  grus-

ning, hur det ser ut med sly, om dik-
ning ska ske och så vidare. Man går
igenom  hur  mycket  snöröjning  och
sladdning  har  kostat  och  kommer
överens  om  årets  avgift.  Då  brukar
man också höra efter om de som inte

Agneta Collberg, ordförande i Lundkulla vägför-
ening

Anders Sahlén, ordförande i Hallsta
Samfällighetsförening
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närvarande  har  blivit  informerade
och  om  någon  vet  något  om  deras
åsikter.  Härom  året  var  det  också
bildvisning  av  gamla  bilder  från
Lundkulla  efter  årsmötet,  berättar
Agneta Collberg.
Varje vår har föreningen en arbets-

dag då man hjälps åt att fylla  i pott-
hål, kratta in sand från kanterna och
klippa  sly  med  mera.  Arbetsdagen
har också en social funktion då man
träffas i byn.
– Här i Lundkulla har vi hittills inte

haft  några  konflikter.  Vi  har  varit
överens om det mesta. 
På andra sidan ön finns Stenstorps

Vägsamfällighet. Där  är Ove Wallin
ordförande sen snart 25 år. Det är en
förening  som  är  fastställd  av  Lant -
mäteriet  (1963)  och  består  av  45

fastig heter  (varav  15  fastboende).
Jus teringar har gjorts  i samstämmig-
het då behovet har uppstått.
Statsbidrag  utgår  för  Stenstorps -

vägen som är över en kilometer lång.
Stenstorpsvägen  är  föreningens
kärna. Men man samverkar med flera
stickvägar och Flittens Väg.
Enligt  Ove  Wallin  fungerar  för-

eningen  utan  problem.  Vägskötseln
ut  förs  av  entreprenörer.  Men  vid
något  tillfälle  har  styrelsen  gjort
mindre  jobb  som  till  exempel  att
rensa  trummor  inför  vintern.  Av -
giften  är  i  genomsnitt  1000  kronor
per  år  och  fastighet.  Styrelsen  har
inget arvode.
– Vi har det  i  regel harmoniskt  i

styrelsen, men det är klart att vi har
diskussioner  om  ambitionsnivån
ibland, särskilt när det gäller snöröj-
ning och sandning, säger Ove Wallin.
På Sättra Gård kommer snart näs-

tan  alla  vägar  att  skötas  av  Sättras
vägförening,  vilket  innebär  närmare
fem  kilometer  grusväg.  Men  efter-
som ett antal fastighetsägare överkla-
gade  förrättningslantmätarens beslut
vad  gäller  vägbelysningen,  avgörs
ärendet  först  av  Mark-  och  miljö-
domstolen vid Nacka tingsrätt. 
I  Adelsös  17  vägföreningar  görs

betydande  ideella  insatser  av  uppe-
mot 100 personer,  styrelseledamöter
och andra. I relativ tysthet.   Man kan
säga att vägföreningarna är demokra-
tins yttersta kapillärer.

Björn Rydberg

Ove Wallin, ordförande i Stenstorps
Vägsamfällighet.
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Högspännings ledningar grävs
ner i marken och massor av
elstolpar försvinner på södra
Adelsö. Bara de sista lågspän-
ningsstolparna in till abonnen-
terna blir kvar. 

Detta  kan  sägas  vara  en  effekt  av
orkanen Gudrun 2005, vars härjning-
ar  har  satt  fart  på  de  flesta  elbolag

runt om i Sverige.
–  Nu  blir  elnätet  mycket  säkrare

vid  stormar  och  åska  och  det  blir
färre  strömavbrott,  säger  Anders
Sjögren,  områdeschef   vid  Ellevio*,
som tagit över efter Fortum distribu-
tion.
Ombyggnaden av elnätet omfattar

Lindby,  Gredby,  Mälby,  Hallsta,
Lund kulla,  Hovgårdsberg  och Hov -

Den stora kedjegrävaren(som är en enorm motorsåg) gräver för nya kablar i Mälby.        FOTO: LASSE CARLSSON

Elnätet grävs ner gården,  det  vill  säga  hela  södra
Adelsö. Totalt  sett  är  det  i  storleks-
ordningen  250  abonnenter  som
berörs. Sju nya små gröna  friggebo-
dar med transformatorer placeras ut
här  och  var  i  naturen.  Spänningen  i
ledningarna höjs till 20KV. Arbetena
beräknas bli klara under hösten 2015. 
I  fortsättningen  kommer  ström-

men till södra Adelsö att matas från
den  kabel  som  kommer  från Ekerö
via  Björkö  och  Kurö  till  Alviken.
Tidigare kom strömmen från Munsö,
som  fortfarande  kommer  att  elför-

sörja  norra  Adelsö.  Planen  är  att
bygga  om  elnätet  även  där  så  att
Adelsö  kan  få  ström  från  två  håll.
Det  skulle  göra  elförsörjningen  säk-
rare.  Det  går  inte  ännu  att  koppla
ihop  näten  eftersom  det  på  norra
Adelsö har svagare spänning (10 KV)
De  elstolpar  som  försvinner  är

impregnerade med giftig kreosotolja.
Ellevio  säger  att  de  kommer  att  tas
om hand på ett miljösäkert sätt.
Kostnaderna  för  investeringarna

på södra Adelsö är cirka sju miljoner.
Den planerade fortsättningen på res-

Joakim Sandqvist och Martin Åkerblom från entrepenören One Nordic ansluter jordkablar till 
tranformatorn i Lundkulla.                                                            FOTO: LASSE CARLSSON
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ten av Adelsö beräknas kosta ytterli-
gare 11 miljoner kronor. Alltså totalt
18 miljoner kronor.   Vem ska betala
detta?
–  I  slutändan  är  det  så  klart  våra

kunder  som  får  betala.  Vi  har  inga
andra  intäkter  än  de  avgifter  som
kunderna betalar till oss. Men kostna-
derna  jämnas  ut  över  alla  våra  530
000 kunder i Stockholms- området.
Elnätsavgifterna  har  hittills  under

2015 höjts med  i genomsnitt 9 pro-
cent.

–  Det  kommer  att  bli  fortsatta
avgiftshöjningar.  Men  när  och  med
hur mycket  kan  jag  inte  säga  säger,
Jonatan  Björk,  pressansvarig  på
Ellevio AB.

Björn Rydberg

*Ellevio tog över Fortums elnätsverksamhet i
juni 2015. Ellevio är ett bolag som till hälften
består av Första och Tredje AP-fonden samt
Folksam och till hälften av kanadensiska Borealis
Infrastructure Management Inc.  Fortum är fort-
farande en elleverantör som man kan välja bland
många andra. Elnätsbolaget Ellevio kan man
dock inte välja bort.

Nu kommer fiberkablarna
också till södra Adelsö. Telia
gick i början av november ut
med en färggrann broschyr
med ett erbjudande till 275
hushåll på södra delen av ön.
För 21 900 kronor kan man få
en anslutning med upp till
1000 megabits/sekund. 

Erbjudandet gäller till den 10 januari
2016.  Telias  försäljare  kommer  att
kontakta alla berörda.
Fiberutbyggnaden kommer att ske

med nedgrävd kabel och via  luftled-
ning i den mån Telia har kvar gamla
telefonstolpar.  Erbjudandet  gäller
anslutning  av  fiber  ända  in  i  huset.
Telias fibernät blir ett så kallat öppet
fibernät, vilket innebär att varje kund
kan  välja  mellan  flera  olika  tjän-
steleverantörers erbjudanden. 
– Några krav på att man måste gå

ihop  i  byalag  eller  föreningar  finns
inte i detta erbjudande, säger Hans G

Larsson,  informationsansvarig  för
kundrelationer hos Telia. 
Enligt  Sara  Norman,  handläggare

av  bredbandsfrågor  på  länsstyrelsen
finns det inte några möjligheter att få
statsbidrag  för  denna  utbyggnad.
Anledningen är att Telia klarar utbyg-
gnaden på kommersiell basis. 
Adelsö har som bekant ett fibernät

utbyggt i Marielund och i ett band på
den  östra  sidan  till  Hovgården.  Nu
kommer  hela  södra  delen  av  ön  att
omfattas. 
Telias aktuella erbjudande omfattar

inte  norra  Adelsö.  Men  Bo  Hell -
malm,  som  har  haft  ledande  befatt-
ningar  inom Telia, har tagit    initiativ
till  att  bilda  en  fiberförening  på
Sättra. Hans  förhoppning  är  att  det
inte ska dröja länge innan Sättra med
82  hushåll  också  ska  få  tillgång  till
fiber.  Bo  Hellmalms  mejladress  är
bosse@hellmalm.se

Jan Gertz

Fibrer till södra Adelsö!

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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hade  de  invandrat  från  Finland/ -
Ryssland.  Adelsövargen  är  därför
mycket  värdefull  för  den  ”in -
avlade”svenska vargstammen som är
i stort behov av friska arvsanlag uti -
från.
Det har sagts på Adelsö att vargen

skulle  vara  en  hona.  Men  Arne
Söderberg  berättar  att  de  DNA-
undersökningar  som  gjorts  tyder  på
att det är en hane
Kan inte vargarna äta vildsvin i stället för
lamm?

– Vi har inga belägg för att de gjort
det.  Men  nere  i  Europa  är  vildsvin
vargarnas  huvudföda,  säger  Arne
Söderberg
I  slutet  på  oktober  hittade  Sigge

Viking misstänkt spillning vid Tofta.
Länsstyrelsen  har  låtit  DNA-testa
spillningen  och  det  verkar  röra  sig
om  en  räv.  Men  man  är  inte  helt
säker. Därför ska länsstyrelsen   göra
en ny DNA-test av spillningen.

Björn Rydberg

I somras slog vargen till på
Adelsö. I midsommarveckan
dödades tre lamm i Torbjörn
Svenssons och Maria Sjö -
manders hage i Stenby. Och i
mitten av augusti dödades Åke
på Skärets och Barbro
Fleischers bästa bagge i
Lindby. Sen dess har det varit
tyst från vargen, men miss-
tänkt spillning har hittats.
Finns den kvar? 

På båda platserna hängde man upp så
kallat  lapptyg  på  stängslen  och  var-
gen kom sen inte tillbaka.
Åke (Carlsson) på Skärets  bagge 
dödades troligen på

morgontimmarna.
Den betade nere i
hagen i Almnäs.
– Jag vill inte ha

några vargar alls, vare
sig på Adelsö eller
någon annanstans i
Sverige, säger Åke på
Skäret.
Det  var  väldigt  fin  bagge,  rankad

som  nummer  36  i  Sverige.  Åke  på
Skäret utgår från att han kommer att
få ersättning från staten för förlusten.
Maria Sjömander  säger  att hennes

övertygelse om den biologiska mång-
falden  ställdes  på  sin  spets  när  hon

tidigt morgonen mötte  ett  dött  och
två  svårt  rivna  lamm  i  hagen.
Midsommarnatten  tillbringade  hon
på  ett  liggunderlag  i  hagen.  Som en
gammaldags  fåraherde.  Fåren  var
rädda och tryckte sig intill henne.
– Men i stället för att kräva död åt

alla  vargar  har  jag  lärt mig  stängsla.
Under hela sommaren har  jag byggt
ett högt elstängsel med fem eltrådar
runt alla fårhagar.
På  länsstyrelsen  tror  man  att  var-

gen har lämnat Adelsö.
– Men vi vet inte säkert.  Den har

inga problem att simma över fjärdar-
na, säger Arne Söderberg, som är 
rovdjurshandläggare på Länsstyr el -

sen i Stockholms län.
Läns styrelsen vill gärna
ha rapporter från dem
som har sett något (på
rovobs.se). Men hittills
har det inte kommit
några rapporter om
vart Adelsövargen har
tagit vägen.

Arne  Söderberg  berättar  att
Adelsös varg är en avkomma från ett
vargpar  i Tiveden  i Närke.   Det har
man  kunnat  konstatera  genom
DNA-undersökningar  av  vargspill-
ningen. Detta  par  har  förflyttats  till
Tiveden från ett revir i renskötselom-
rådet  i  Norrbotten.  Ursprungligen

Har vargen vandrat vidare?

Adelsövargen vid Grindby i somras. Bilden tagen med Länsstyrelsens övervakningskamera.                                                                
”DNA-under -
sökningar som
gjorts tyder på
att det är en
hane”.
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Vildsvinsjakt som samordnats
mellan ett antal markägare på
södra Adelsö, kan bli av nu
under perioden november 2015
- januari 2016.

I  juni  2015  togs  beslut  av  Värna
Adelsös  årsmöte  att  försöka  få  till
stånd en samordnad  jakt på vildsvin
för att reducera vildsvinsstammen på
ön.
Eftersom  föreningsmedlemmar  i

Lindby  på  södra  spetsen  av  Adelsö
var de som starkast givit uttryck för
behovet  av  reducering  av  vildsvins-
stammen bestämdes till att börja med
att  vi  skulle  försöka  engagera Men -
hammar  (Lindby  Gård)  med  anslu-
tande ägor i jaktsamverkan. 
Idén har efterhand vunnit  intresse

hos  flera markägare och vildsvinsjä-
gare.
På nuvarande stadium har följande

markägare och av markägarna utsed-

da  arrendatorer/ledare  för  berörda
jaktlag anslutit sig till kretsen att först
delta vid ett  jaktsamråd och att där-
vid  ta  beslut  om  tid  för  jakttillfälle:
Lindby Gård  (Menhammar),  ett  par
gårdar  i  Gredby  by,  Hovgårdsbergs
Gård,  Gamla  Prästgården,  Stenby
Herrgård,  Stenby  Gård  (skog  och
odlingsmarker),  Grindby  Gård  och
Hallsta Gärdes skogsmark, Sjöstugan
samt Stenstorp. Intresset de visat för
jaktsamverkan  är  stort  eller  t.o.m.
mycket stort.
Det är vår förhoppning att jakt kan

genomföras  en  dag  under  perioden
november  2015  –  januari  2016.
Under denna period kan jakt genom-
föras med hjälp  av  tränade  jakthun-
dar.  Lämplig  jaktdag  torde  vara  en
lördag eller söndag på dagtid. Natur -
ligtvis kvarstår att i samråd och under
sakkunnig ledning utforma och god-
känna regelverk för allt som har med
genomförande  av  jakten  att  göra.
Tid  punkten  för  samrådet  är  ännu
inte fastställd.
Detta skulle bli den första samord-

nade vildsvinsjakten i denna storleks-
ordning  på Adelsö  sedan  vildsvinen
började öka i antal för några decenni-
er sedan. En utvärdering av den för-
sta jakten kan sedan läggas till grund
för  eventuella  uppföljningar.  Jakt in -
satser  i  tätbebyggda  områden  får
organiseras på  annat  sätt  än den nu
planerade  jakten.  Likaså  jakt  på
betesmarker  där  just  nu  nötkreatur
och får befinner sig.  Behovet av jakt
kommer att kvarstå under överskåd-
lig  tid.  En skilda  villaägare  rekom-
menderas därför att var och en, eller
några i samarbete, med hjälp av kun-
niga  jägare  eller  på  annat  lämpligt
sätt, försöka skydda sig mot fortsatta
besök av vildsvinsfamiljer.
Närmare  information om när den

nu  aktuella  jakten  skall  genomföras
kommer att annonseras till allmänhe-
ten  på  flera  sätt.  Naturligtvis  ges
information på Värna Adelsös  egen
hemsida  ”varnaadelso.se”,  som  kan
nås direkt eller via Adelsö Fören ings -
råds hemsida ”adelso.se”.

Jan Gertz

Vildsvinsjaktlaget för Grindby och Gredby i september, med Roland Ericson främst på huk. 
FOTO: CHRISTER SVANBERG

I startgroparna för vildsvinsjakt
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jörks var under
nästan hela 1900-
talet en institution
på Adelsö. Oskar
Björk öppnade
affär i Hovgården
1912. Hans son 

Otto med fru Hagar byggde ut affä-
ren och startade åkeri kring 1930. De
fick fem barn som deltog i verksam-
heten:  Ruben,  Mats,  Pelle,  Moses
och  Els-Mari  (Lillan).  De  tog  över
företaget när Otto dog 1962.
Vi  träffar  två av sönerna en kulen

oktoberdag:  Mats  (född  1926)  och
Moses (född 1930). Moses är egentli-
gen  döpt  till  Seth,  men  har  kallats
Moses i hela sitt liv.
– När  jag  och  min  tvillingsyster

kom hem 1930, tyckte pappa Otto att
pojken  såg  så  rund  och  mosig  ut.
Därför  kallade  han  mig  för  Moses.
Och  det  har  jag  kallats  av  alla  sen
dess. 

Adelsöprofiler

B

Namn: Mats Björk                                                             
Född: 1926
Bor: Marielund
Familj: Gift med Britt, som avled
2015, vuxen son Kjell samt barn-
barnen Erik och Anton                                    

Namn: Moses (Seth) Björk 
Född: 1930
Bor: Hovgården
Familj: Gift med Marianne, vuxna
barn Anita, Helena, Micael och
Kjerstin, åtta barnbarn och fyra                                                                                                             
barnbarnsbarn.
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ett  mycket  stort  sortiment,  bland
annat tyg och kläder.
–  Morsan  sydde  lakan  och  hand-

dukar  av  sockersäckarna  för  de  var
gjorda  av  väldigt  fint  tyg,  berättar
Moses.
Slabbiga  barnjobb  var  att  plocka

upp  sill  ur  tunnan  och  hantera  lut-
fisken.  De  vuxna  expediterna  ville
inte gärna befatta sig med detta. Och
på moderns uppmaning  fick barnen
plocka  upp  hästspillning  utanför
affären och lägga i rabatterna. 
Men nog fanns det tid att  leka. Vi

smet  ut  och  spelade  fotboll  utanför
kyrkogården,  berättar  Moses.  Mats
mest  oförglömliga  barndomsminne
är Albin Ahrenbergs  flyguppvisning
1936  vid  Hovgårdens  brygga.  Otto
hade ordnat med bensin till flygplan-
et.  Som  tack  för  hjälpen  fick  Mats
och bröderna Ruben och Pelle  följa
med på  en  flygning.  ”Kom hit med
pojkarna”  sa  Ahrenberg.  De  orden
har Mats inte glömt efter 80 år.
De berättar också om isjakten med

segel som Otto hjälpte till att bygga.
Den kunde göra upp till 100 kilome-
ter  i  timmen.  En  kväll  seglade  de  i
kapp  på  isen  med  Ottos  Chevrolet
mellan Kurö och Murtorp på Munsö.
Bilen  hade  svårt  att  hänga med.  På
den tiden var det fin is och inga rän-
nor.
Moses minne av barndomen: ”Alla

människor  var  snälla. Man  hade  tid
för  oss  ungar. Vi  gick  till Olssons  i
Södergården och hoppade i höet och

sprang  i  vägen.  Inget  tjafs  om  att
köra i väg oss.”
Hela  familjen  var  med  i  Baptist -

församlingen.  Det  berodde  på  att
Hagar  kom  från  familjen  Jacobson
som var mycket aktiva i församlingen.
Otto var inte religiös från början.
Moses  berättar  vad  John  i  Norr -

gården som var ungdomskamrat med
Otto  sa:  ”Jag  minns  så  väl  den  där
kvällen då Otto förstörde alltihop när
han  träffade  Hagar.  Och  blev
religiös”.  De  var  med  i  söndags -
skolan  i kapellet  i Gredby och  sen  i
juniorföreningen. Församlingen upp-
hörde på 60-talet.
I  hemmet  fanns  ingen  alkohol.

Både Moses och Mats är fortfarande
nykterister. De har sett mycket alko-
holelände  på  Adelsö,  så  det  ställ-
ningstagandet  ångrar  de  inte.  I  en
rörelse  i  allmänhetens  tjänst  var  det
också  viktigt  att  kunna  ställa  upp
oavsett  klockslag.  Och  när  barnen
kom  skulle  man  kunna  hämta  dem
hela tiden.
Mats fick körkort 1944 och Moses

1949. Efter att ha jobbat i affären ett
par  år  ägnade  de  hela  sitt  liv  åt  att
köra  lastbil  för  Björks  åkeri.  Det
finns inte en gård eller ett hus på ön
som de inte besökt! Mats berättar om
eländet med gengas i början. Det var
framför  allt  stora  mängder  jord -
bruks produkter,  som skulle  till  stan;
potatis,  säd  och  grönsaker  från
trädgårdarna.  Och mjölk på 40-talet.
Under många år var det också trans-

Bröderna  har  upplevt  dramatiska
förändringar av Adelsö. De har bott
och  arbetat  på  ön  under  hela  sina
långa liv.
– Den största förändringen är jord-

brukets  omstöpning.  Förr  fanns  det
massor  av  bondgårdar  och  små
ställen;  trädgårdsmästare  och  så
vidare. Nu  är nästan  alla  borta. Det
här  är  orsaken  till  att  landsbygden
dör, säger Moses.
Men Mats säger att det positiva är

att  den  gränslösa  fattigdom  man
kunde  se när  de  var  barn  inte  finns
längre. 
Fram  till  och  med

1952  var  Adelsö  en
egen  kommun.  Fadern
Otto  var  kommunalt
verksam och med i olika
kommittéer  och  nämn-
der  Han  var  bland
annat  ordförande  i
nykterhets nämnden.  Han  drog  sig
inte  för  att  hjälpa  människor  som
hade  problem. Med  sitt  lugn  kunde
han  möta  även  aggressiva  berusade
personer som andra inte kunde klara
av. Av Otto lärde de sig tolerans gen-
temot människor som är annorlunda
eller  har  problem.  Som  serviceföre-
tag på en ö måste man också utveck-
la ett visst mått av diplomati. Det är
slående  att Mats  och Moses  inte  är
osams med någon enda Adelsöbo. 
Moses ger ett exempel på hur Otto

kunde  lösa  en  konflikt:  ”Vår  hund
hade  bitit  den  paranta  prästfrun  i

benet. Hon kom in i affären och var
mycket upprörd. Men Otto gick runt
disken för att  titta på skadan och sa
sen:  Men  man  får  säga  att  hunden
hade  god  smak.  Och  sen  kunde
prästfrun  inte  vara  så  arg  längre.
Eftersom butiken hade ett brett sor-
timent  på  den  här  tiden  kunde  han
plocka  fram  två  par  nya  nylon-
strumpor  som  han  lämnade  över
gratis. Så var det bråket över.”
Affären  var  en  viktig  del  av  deras

liv.  Till  att  börja  kom  varorna  med
ångbåt,  tills  Otto  fick  egna  bilar.

Favoritbåten  var  Vik -
ing.  Enligt  en  version
blev  Otto  arg  på  ång-
båtskaptenen  som  till
en  midsommar  hade
vägrat att ta med varor
till  butiken.  ”Du  ska
inte  behöva  köra mina
grejor  så  länge  till”,

hade  Otto  sagt.  Och  kort  därefter
startade det egna åkeriet.
Båda  intygar  att  de  hade  en  snäll

far.  Men  modern,  som  också  var
snäll, fick dra det tunga lasset i hem-
met  och  i  affären.  Fadern  var  mest
ute och körde bil. Barnen fick hjälpa
till  i  affären  ganska mycket.  Nästan
allt i affären var i lösvikt; kaffe, sock-
er,  mjöl  och  så  vidare.  Barnen  fick
väga upp och paketera. Och pumpa
fotogen som alla behövde. Elen kom
inte  till  Adelsö  förrän  1922.  För
många dröjde det ytterligare  ett antal
år innan de fick ström.  Affären hade

”Av Otto lärde de sig
tolerans gentemot
människor som är
annorlunda eller har
problem. Som service-
företag på en ö måste
man utveckla ett visst
mått av diplomati”
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Vem blir årets Adelsöbo

2016?

Värna Adelsö utlyser återigen ett pris för årets
Adelsöbo. Det  ska vara en eller flera personer som
gjort något betyd elsefullt och positivt för Adelsö under
det senaste året, till exempel insatser för kulturen, mil-
jön, företagandet, föreningslivet eller idrotten på ön.
Även insatser på andra områden kan bedömas. 

Både bofasta och fritidsboende på ön kan nomineras.
Vinnaren får ett stipendium på 5000 kronor som delas
ut på Värna Adelsös årsmöte i maj-juni! Priset kan
eventuellt delas.                                                                                                                                                        

Nomineringar kan göras av alla på Adelsö.
Nomineringen ska innehålla en motivering för den eller
de kandidater som föreslås. Förslagen skickas till Värna
Adelsös mejladress info@varnaadelso.se. Nomineringarna
måste ha inkommit senast  den 1 maj 2016. Värna
Adelsös styrelse är en väldig jury för beslut om stipen-
diet.

porter till och från mink- och rävfar-
marna i Marielund. När det byggdes
villor och sommarstugor på ön blev
det  också  grus,  sten  och  jord  med
mera.  På  hemvägen  hämtade  de
varor till affären hos olika grossister i
stan.  Inte  förrän  1996-97  gick  de  i
pension. 
– Kvällstid och fritid visste vi  inte

vad det var. Hemma så sov vi mest.
Det hände att vi jobbade dygnet runt.
En  gång  var  jag  nära  att  köra  av
vägen på grund av  trötthet, berättar
Moses
Men  den  mest  dramatiska  hän-

delsen i Moses yrkesliv inträffade en
kolsvart  tidig  novembermorgon
1951. Då var han nära att drunkna i
Svinsundet.  Han  skulle  hinka  upp
vatten  från  färjans  reling  till  bilens
kylare  och  sträckte  sig  ut  för  att  nå
ner till vattenytan. Då bar det sig inte
bättre än att han ramlade i det mörka
och  iskalla  vattnet.  Man  upptäckte
inte  att  han  saknades  förrän  bilarna
skulle  köra  av  vid  Sjöängen.  Moses
lastbil  stod nämligen först.   Så små -
ningom  hittar  färjan  honom  med
hjälp av sin sökarlampa. Det blänkte
svagt i Moses glasögon. Då hade han
simmat en bra stund med stövlar och
kläder  i  det  kalla  vattnet.  Samtidigt
fick  Björn  Wester  i  Marielund  ett
varsel och kastade sig i sin roddbåt i
pyjamas och rock och kan hjälpa till i
räddningsarbetet. 
Adelsö  har  fortfararande  många

föreningar.  Men  de  tycker  att  verk-

samheten  har  försvagats  och  att  de
aktiva  har  åldrats.  De  flesta  yngre
tycker inte att de har tid. Mats berät-
tar om ett ungdomsminne som etsat
sig fast: "Vi var ett 40-tal ungdomar
på  fotbollsplanen  i Bergby en härlig
sommarkväll.  Då hörde vi en vacker
dragspelsmusik  som  kom  över  sko-
gen  från  Stenstorp.  Det  var  Fritz
Sandström, som satt på trappan och
spelade dragspel.”
Vad  tror  ni  om  Adelsös  framtid?

De  är  överens  om  att  ön  har  en
framtid. Men det blir  inte  som förr.
Allt  fler  jobbar  i  stan  och  kommer
hem sent. 
Ska  vi  ha  en  bro  till  Adelsö? Det

säger  båda  nej  till.  Det  räcker  med
färjan. Mats tycker att vi skulle ha en
färja  åt  andra  hållet  också mot  En -
hörna. Men det tycker Moses är ore-
alistiskt.
Går det att ha en affär på Adelsö i

framtiden?
–  Ja  men  det  kräver  hårt  arbete

och  mycket  engagemang,  säger
Moses.
Vad  skulle  ni  ha  blivit  om  ni  inte

kört lastbilar hela livet?
Moses: Bonde
Mats:  Jag  hade  nog  blivit  dräng  i

Södergården.  Jag  gillade  hästar  och
att köra traktor.
Båda bröderna har skrivit om sina

liv:  Moses  i  skriften  ”Adelsö i förän-
dring” och Mats  skrift  heter ”Minnen
och upplevelser”.

Björn Rydberg
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Monica hade varit här på Adelsö och
sjungit och legat och vilat på en park-
bänk var ju inte otroligare än när den
kände radiorösten Karsten Thurfjell i
ett  Valborgs mässotal  berättade  att
Elvis  hade  besökt Hallsta  under  ett
Valborgs mässofirande  och  då  blivit
mycket in tresserad av vikingatiden.
Att  låta  medlemmar  ur  kören

sjunga  solo  med  kören  som  bak-
grund var en god idé. Att ett par kom
av sig  i  texten ett par gånger gjorde
ingenting  alls  då  de  snabbt  fann  sig
igen. Att ha stödtexten i mobiltelefon
är  dock  ingen  bra  ide’.  Skön sjung -

ande körmedlemmar framförde som
solister, Mr Kelly, Sakta vi gå genom
stan,  Trubbel,  Vad  blev  ni  av  ljuva
drömmar, Monicas vals med mera.
När Hanna-Marie drog i gång med

Ray  Charles  gamla  paradnummer
”Hit  the  road  Jack”  men  nu  med
Beppe Wolgers utmärkta text ”Stick i
väg Jack” svängde det ordentligt och
publiken krävde da capo. 
En mycket lyckad kväll och jag för-

står den körmedlem jag hörde mutt-
ra: ”Här över vi och övar vi och så är
det bara EN föreställning”

Lasse Carlsson

BirkakörenBirkakören

Birkakörens  konsert  i  Pannrummet
den  24  oktober  tillägnad  Monica
Zetterlund med melodier  valda  från
hennes  långa repertoar, bäddade för
ytterligare en succé för Adelsös egen
kör  och  Månskensorkester.  Sedan
Johan Wallnäs  tog  över  dirigentpin-
nen har kören svällt i antal och publi-
ken har  fyllt både Adelsö kyrka och
hembygdsgård till sista plats.
Konserten i Pannrummet utgjorde

inget undantag. Biljetterna tog slut på

en vecka. Vi som tillhörde de utvalda
och snabba fick en musikalisk upple-
velse  med  Monica  Zetterlunds
många  örhängen.  Publiken  gungade
med i kända melodier med texter av
Beppe  Wolgers,  Olle  Adolphsson,
Tage  Danielsson,  Owe  Thörnqvist
med flera; allt från Monicas reperto-
ar.
Anna  Wilsons  småprat  om

Monicas  liv,  mellan  låtarna,  gav  en
personlig  prägel.  Berättelsen  om  att

Kent ”Mr Kent” Lundberg,  sjöng "Mr Kelly" en melodi ur Monica Zetterlunds repertoar. 
FOTO: LASSE CARLSSON

Monica Zetterlund i Pannrummet!
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Adelsö EvenemangAdelsö Evenemang

det  stor  pokerturnering  i  Pann -
rummet. Över 100 spelare från hela
landet  var  med.  Tyvärr  kom  inga
Adelsöbor på prispallen.

Pingis
Varje torsdag klockan 18 (med några
undantag) är det pingis i Hem bygds -
gården.  Pingisen  är  öppen  för  alla.
10-20  vuxna  och  barn  brukar  vara
med. Racketar finns att  låna och tre
bord att spela på.

Fika finns i vår ”Fikahörnan” med
kaffe, te, läsk och kaka, för självkost-
nadspris. Pingisen är ett samarrange-
mang  mellan  Adelsö  Evenemang,
Kyrkan och AIF, och är kostnadsfri.
Annan dag  Jul  är det Annandags -

pingis i Hembygdsgården.

Julmarknaden
På  julmarknaden  den  28  november
är Adelsö Evenemang med och säl-
jer julgranar och varm korv.

Simon Johansson, Ekerö,  på en gammal Fergusson 35 vid station Tofta.     FOTO: LASSE CARLSSON

Adelsö runt
Veteranrallyt  ”Adelsö  Runt”  lörda-
gen efter Midsommar blev en succé.
130 ekipage deltog. Det var veteran-
bilar, gamla motorcyklar och mope-
der.  Många  på  ön  ställde  upp  som
funktionärer.  220  personer  kom  på
dansen på kvällen. 
– Det blir så klart ett nytt veteran-

rally  nästa  sommar  med  dans  på
kvällen. Även då lördagen efter mid-
sommar, det vill säga 2 juli, berättar
Ubbe Hasselström

Poker
Onsdagar  klockan  18.30  –  ca  21.30
är det poker i Wesliens verkstadsga-
rage.  Lördagen  den  10  oktober  var

Jill Stark,Lindby,  på motorcykel med sidovagn vid station Tofta. Lill-Janne tar emot.     FOTO: LASSE CARLSSON

Aktuellt från Adelsö Evenemang
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Adelsö IF har ett antal aktivi-
teter på gång. Här är de vikti-
gaste:

Aerobics
Varje  tisdag  klockan  19.15  är  det
aerobic i Hembygdsgården. Träning -
en leds av Mona Wikborg sedan flera
år. I genomsnitt 10 personer i åldern
11-65 år är med. Det är en majoritet
kvinnor som deltar. Men Mona beto-
nar  att  alla  är  välkomna.  Aerobics -
träningen kommer att fortsätta under
våren. På somrarna är det utegympa
på Adelsövallen.
AIF  har  bekostat  tre  kurser  för

Mona,  som  Svenska  Gymnastik -
förbundet  ordnat  på  Lillsveds
idrottsfolkhögskola:  Grundkurs,
gympa och aerobics.

Löpträning
Löpargruppen  fortsätter  att  träffas
varje  söndag  klockan  15  på
Adelsövallen.  I  vinter  springer  de
med broddar. Gruppen  vänder  sig  i
första hand till dem som är ovana att
springa.  Gruppens  verksamhet  har
resulterat  i  att  flera  ovana  personer
har  ställt upp  i olika  lopp  för  första
gången.  Bland  annat  Magnus
Ladulåsloppet  i  somras  och Hässel -
byloppet  i  höst.    Löpargruppens
ledare är Lotta Karlsson.

Framgångar för innebandyn
Från att tidigare ha varit ett bottenlag
som bara vunnit en enda match har
AIF under hösten kämpat  sig upp  i
tabellen. Förklaringen är de förstärk-
ningar som kommit till laget. Flera av
nyförvärven  har  spelat  ganska  högt
upp tidigare, varav två så högt som i
division ett. Så det finns mycket som
talar  för  att  det  nu  kan  bli  riktigt
roligt att följa AIF Innebandy.
Adelsö IF spelar den här säsongen

i  division  5  västra.  Det  innebär  att
man kommer att  få möta en hel del
svåra lag man aldrig mött förut. Men
i  säsongens  andra  match  vann  AIF
över  det  starka  laget  Ängby.  Och
detta trots att AIF inte hade fullt lag
på grund av sjukdomar med mera.
Den  9  november  vann  AIF  över

Mellan sjö och  ligger nu  trea  i  tabel-
len. Från att ha varit ett bottenlag är
nu AIF ett topplag.

Deltagarrekord i  årets  Magnus
Ladulåslopp  som  blev  en  stor  folk-
fest med strålande sol och nytt delta-
garrekord:  174  deltagare  varav  70
barn. Majoriteten kommer från andra
platser än Adelsö! Nästa år, som van-
ligt  den  andra  lördagen  efter  mid-
sommar (9 juli. Då är det femårsjubi-
leum och då är förhoppningen att det
blir deltagarrekord igen.

På gång i AIF

Mona Wikborg leder aerobicsträningen i Hembygdsgården. Bredvid henne Emma Wikborg
FOTO: MONA WIKBORG



Dåligt år för bin...

Det blev inte mycket till sommar i år för biodlarna på Adelsö. För lite sol, för
mycket regn, för kallt och dåligt med honung. Honungsskörden blev 40 pro-
cent mindre än normalt. Så kan det bli om vädrets makter får bestämma.
På Adelsö  finns drygt 20  samhällen  som sköts  av  familjen Fagrell(Ekerö),

Christer och Li  Svanberg, Mälby, Ove Westerberg och Charlotta  Josephson,
Sättra och Bengt Haglund som bor på Munsö. Bikuporna finns lite varstans på
ön. Men den största bigården finns i Grindby och bidrar till god växtlighet på
Mats Collbergs marker.
– Sedan slutet av augusti är  invintringen utförd och bina har  fått den mat

(stödfodring)  de  behöver  för  att  överleva  kommande  vinter,  säger  Christer
Svanberg.
Bin är mycket viktiga för växternas pollinering. Det gäller både vilda växter

och odlade: Äpplen, tomater, jordgubbar, hallon och så vidare.
Cirka 70 procent av den mat vi äter är beroende av att bin, humlor och andra

pollinerande insekter är friska och gör sitt jobb. Värt att veta är att bin står för
den största delen av pollinerandet.
Biodlarna på Adelsö producerar  cirka 800 kilo honung ett normalår. Men

kanske viktigast är deras bidrag till alla våra växters pollinering på ön.
BR

...och för äpplen

Årets äppelskörd blev dålig på hela Mälaröarna. Mustmästare Bo Weijers på
Rosenhill säger att deras egen äppelskörd blev mindre än hälften jämfört mot
ett normalt år
Bo Weijers säger att kylan i maj gjorde att pollineringen blev dålig. Det var

ont om bin helt enkelt. Binas ägg frös delvis.  Det myckna regnandet och kylan
i juni bidrog också till att äppelskörden blev dålig. 

Krogfastigheten på Blocket

Adelsö Krogs  fastighet  är  till  salu på Blocket  för  tre miljoner kronor  (”eller
bud”). Då  innefattas  4  856 kvadratmeter mark och  restaurangbyggnaden på
240 kvadratmeter.

Kiosken kommer tillbaka nästa sommar

Kiosken  vid  färjeläget  vid
Sjöängen på Munsö kommer till-
baka nästa sommar. Det berättar
Cilla  Kristoffersson  på  Väsby
gård  som  är  initiativtagare  till
kiosken.
– Vi ville göra det lite trevligare

vid färjeläget och sen tyckte vi att
det kändes bra att se till att några
ungdomar  kunde  få  sommarjobb,
säger Cilla Kristoffersson.
–  Det  har  varit  roligt  att  arbeta  i

kiosken. Kunderna har varit väldigt positiva, säger Malin Collberg som har job-
bat i kiosken hela sommaren.
Sju ungdomar har fått sommarjobb i kiosken. Varav två från Adelsö, Malin

Collberg och Max Engelhardt. Kiosken har varit öppen från klockan 12 – 20.
Tanken  är  att öppna  lite  tidigare på  förmiddagarna nästa  år. Kiosksäsongen
kommer  att  börja  tidigare,  redan  i  början på  juni när  skolorna  slutar. Nästa
säsong hoppas man på att få tillstånd att lägga en flytbrygga vid färjeläget, så
att förbipasserande båtar kan stanna till och köpa glass. 
Sortimentet kommer också att utökas, med varm korv med bröd och kanske

smörgåsar. Det frågade kunderna efter. Det kommer att bli mer turistinforma-
tion i kiosken. Men då måste kommunen hjälpa till med material.
Cilla Kristoffersson säger att det ekonomiska resultatet blev bättre än väntat.

På  lite  sikt kan kiosken bli  lönsam tror hon. Försäljningen är mycket väder-
beroende. När det är dåligt väder sitter kunderna och trycker i sina bilar i fär-
jekön.
Det  har  inte  varit  någon  som  helst  vandalisering  av  kiosken.  Inget  har

förstörts. Till och med blommorna i glasvaser på borden fick vara orörda. Och
det har  inte  varit  några  andra  incidenter heller  när  kiosken har  varit  öppen.
Neonskylten har imponerat på många. Tanken har varit att kiosken skulle se
fin ut.
Malin Collberg som går i tredje årskursen i gymnasiet hoppas kunna få jobba

i kiosken nästa år också. Det har varit lärorikt och stimulerande att arbeta där,
säger hon.

Björn Rydberg
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Munsö kiosk uppskattades av de väntande vid färjelä-
get.



Inga bussnedskärningar för Adelsö

Landstingets trafik -
nämnd presenterade
tidigare under hösten ett
förslag till stora ned-
skärningar av buss -
trafiken i länet, särskilt
på Mälaröarna. 19 turer
skulle tas bort. Men
linje 312 till Adelsö
fanns inte med bland
dessa 19 turer. Däremot
skulle en tur med linje
311 tas bort. Lands   -
tingets förslag bemöttes
med kraftiga protester
från de boende i kommu-
nen, som arbetade inten-
sivt med att försöka redu-
cera försämringarna så långt som möjligt. 
I landstingets slutliga förslag återstår att turer skärs ner för 11 av linjerna. För

Adelsös del blir det  ingen förändring alls. Alla  turer med  linje 311 fortsätter
som tidigare.
Kommunens planeringschef, Leif  Kåsthag, som säger att han arbetade dag

och  natt  för  att  reducera  effekterna  av  landstingets  planerade  förändringar,
konstaterar att alla beslut i frågan nu är fattade. Men kommunen kommer att
bevaka trafikomläggningens effekter för Ekeröborna. Det är också troligt att
de på Ekerö och Färingsö som drabbas av de nedskärningar som inte strukits,
kommer att göra nya uppvaktningar. Vad gäller busstrafiken på Munsö kan vi
konstatera att linje 311 även fortsättningsvis kommer att köra till Slut.
På Värna Adelsös  fråga om byte  av bussoperatör, konstaterar Kåsthag att

byte inte varit aktuellt. Alla förändringar i gällande tidtabeller ska i god tid före
den 11 januari tas fram av bussoperatören Arriva. Vi utgår från att tidtabeller-
na för  linjerna 311 och 312 nu  inte ska försämras, något som Värna Adelsö
kommer att bevaka.

Jan Gertz

Om färjan kapsejsar?

Ombord på Adelsöfärjan finns mycket av intresse att vila ögonen på under fär-
den, som livbojar med namnet TORA, tjocka meterlånga cylindrar som sanno-
likt är gummiflottar, plåtskåp med livbälten. Över ena relingen hänger en rodd -
båt från Finland i en stålbåge med linor. Om olyckan skulle vara framme hur
ska man då som passagerare förfara med dessa redskap? Är det enkelt att fira
ned båten? Var finns årorna? Kan man komma in i skåpen med livbältena? Den
tjocka korven med gummiflotten ser komplicerad ut, kan man utan instruktion
få den att fungera på ett säkert sätt?
Jag  ringde  tjänstgörande  befälhavaren  på  färjan.  Han  berättade  att  befäl-

havaren  på färjan tar kommandot och gör vad som ska göras med hänsyn till
den aktuella situationen. Vi passagerare ska inte ta några egna initiativ. Möjligen
kan befälhavaren utse någon av oss passagerare som sitt biträde. 
Jag  frågade  om  man  inte  behöver  öva  inför  en  eventuell  nödsituation.

Befälhavaren  berättade  att  färjan  och  dess  personal  deltar  regelbundet  i
övningar med både  Sjöräddningen och Polisen.   Efter  det  att  jag  fått  dessa
upplysningar som stillat min nyfikenhet kan jag känna mig trygg på färjan och
jag är förvissad om att vara i goda händer.

Maria Skedinger 

Kör en färja klockan halv tolv!

Redan klockan 23 gör färjan ett timslångt uppehåll. Nästa färja går klockan 24.
Såväl  vardagar  som helger. Det  är  ett  starkt önskemål på Adelsö om en  tur
klockan 23.30. Om man är i stan på till exempel på teater eller restaurang vill
man ofta åka hem kring strax efter 22. Det slutar ofta med att man kommer till
Sjöängen efter klockan 23.05 och blir tvungen att sitta och vänta på färjan i en
timme. Värna Adelsö har därför varit i kontakt med Färjerederiet och begärt
en färjetur klockan 23.30.
– Vi tycker att det är en rimlig begäran. Befolkningen på Adelsö ökar och

många är i stan på kvällarna, säger Staffan Eriksson som är ordförande i Värna
Adelsö.
Staffan Eriksson säger att gluggen i turlistan indirekt också innebär en trafik-

fara.  Den nuvarande turlistan innebär hetsiga bilfärder i mörkret för att hinna
med 23-färjan. Kostnaden för en ny kvällstur kan inte vara så stor med tanke
på att personal finns vid färjeläget hela natten.

BR
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Adelsö i siffror

Adelsönytt  kommer framöver att presentera  fakta om Adelsö i
siffror. Med början i detta nummer  kan du läsa om Adelsö`s
geografi. Har du några intressanta siffror om Adelsö, som du vill
dela med dig av, skriv till in fo@varnaadelso. se Det kan vara vad
som helst så länge det finns några siffror med. Du kan också
önska att vi ska ta fram siffror om något.

Adelsös yta är cirka 26 kva-
dratkilometer, olika uppgif-
ter förekommer, från 25,79
till 26,08. 
Längden på Adelsö från norr
till söder är som mest 10,2
kilometer.
Bredden från öst till väst är
som mest 4,0 km.
Högsta punkten är Kunsta
berg på cirka 54 meter över
havet.
Även här förekommer olika
uppgifter från 53,2 meter
till 54,0 meter.
Högsta punkten kommer
du till om du går vandrings-
leden. Går du hela leden
har du en vandring på 16
kilometer, ett kortare alter-
nativ finns också på 14
kilo meter. 
Tar du bilen, eller ännu

bättre cykeln runt, på Adelsö
Ringväg får du trampa i 16,1
kilometer.

Den som istället väljer att ta båten runt ön får räkna med en tur på c:a 13,4
sjömil, eller 24,8 kilometer.

Mats Lundgren

10,2 kilometer från norr till söder
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Håll snyggt på Återvinningsstationen 
i Världsarvet!

Se er omkring, Adelsöbor! Ser ni att världen omkring er är vacker, att Adelsö
är vackrare än det mesta man kan se på denna jord, särskilt här kring kyrkan
och Alsnöhus. Här har människor bott i tusentals år. Vi måste vårda och värna
Adelsö!  Vi skulle kunna börja med att hålla snyggt omkring oss och varandra.
Inte behöver man väl lämna efter sig kassar och påsar med tomglas och annan
orenlighet  några meter  in  i  skogen  innanför  landsvägskanten.  Eller  utanför
containrarna  på  återvinningsstationen om de  råkar  vara  överfulla,  här  i  vårt
Världsarv. Du som gör så här, med vår ö, vill du inte ha snyggt hemma? Jag vill
ha det, och jag bor här, i Hovgården.
Hur kan någon tro att man kan lämna trasiga gamla möbler på en återvin-

ningsstation  för    tidningar  och  förpackningar  av  papper,  plast  och metall?!
Dom måste bestämt haft bil  för att  släpa hit visst  skrymmande bagage. För
andra återvinningssopor finns ju Skå, varför inte åka dit om kärran ändå är las-
tad? Häromdagen fanns en större plastsäck med något som såg ut som bitar av
gipsskivor  och  isoleringsmaterial  bakom  en  container.  Plastpåsar  blåser
omkring, varför inte stoppa dom i containern för plast?
Den enda plats Ekerö "eko-kommunen" kunde hitta på hela Adelsö för en

återvinningsstation, var just denna plats, mitt  i Världsarvet! Och ändå fick vi
vänta länge innan denna station kom till stånd.
Det stör mig att människor som utnyttjar återvinningsstationen på Adelsö

INTE kan eller inte vill hålla snyggt där.  Jo visst, den ligger mitt i byn, det är
ju  bra,  lätt  att  se  och  förstå.  Precis  som  kyrkan,  som  ligger  på  andra  sidan
vägen, där den legat sedan slutet av 1100-talet.
Har de inte märkt eller inte förstått att platsen ligger mitt i ett av UNESCOS

Världsarv. Ser de inte att det bor människor alldeles intill? Tror de att man valt
att vandra över en sopbacke för att komma hem?
Alla har soptunnor vid sina hus, många har bil, varje år har vi grovsophämt-

ning. Sluta grisa ner runt Återvinningsstationen. Respektera reglerna för vad
som kan kastas där!

Några funderingar från (Titti) Britta Ekman
Hovgården

Insändaren

Vinn skriften ” Min barn-
doms vackra ö” av Arne
Lindblad. Vi lottar ut tre
skrifter bland dem som
svarar rätt. Skicka svaren
till Adelsönytt c/o Björn
Rydberg, Ellholmsvägen
36, 178 92 Adelsö eller
lägg det direkt i Ryd -
bergs brevlåda vid
Ellholmsvägens brevlåde-
ställ nedanför Lindby
gård. 

Svara här: 

1...................................................

2...................................................

3...................................................

De tre lyckliga vinnarna till
Mats Björks ”Minnen” genom
lottning bland dem som fyllde
i korsordet i förra numret rätt
blev: Gunvor Rudekrans,
Lind by/Solna, Gunnel Sollevi,
Marielund och Lena Östfeldt,
Lugnet.

Bildgåta  
Bilderna är tagna på Adelsö. Var?
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Staffan Eriksson valdes till ny
ordförande. Mötet beslutade
om sammanslagning med
Gröna Ön.

På  årsmötet  den  6  juni  godkändes
sammanslagningen av Värna Adelsö
och Gröna Ön, som nu är en sektion
inom Värna Adelsö. Motivet  var  att
föreningarna  till  stor del har samma
inriktning. Gröna Ön har  dock haft
en mer uttalad miljöprofil. Gröna Ön

är nu representerad med tre personer
i Värna Adelsös styrelse.
Staffan Eriksson valdes till ny ord-

förande  efter  Janne Gertz,  som  lett
föreningen sedan dess bildande 2003
och som avböjt återval.
Årsmötet beslutade bland annat att

verka för färre vildsvin på ön och för
att  driva  på  bredbandsutbyggnaden.
Årsmötet  beslutade  också  att Värna
Adelsö ska verka för bättre färjeför-
bindelser på kvällarna.

Värna Adelsö Värna Adelsö

OM VÄRNA ADELSÖ
Föreningen  Värna  Adelsö  samlar  både  bofasta  och  fritidsboende.  Vårt
syfte är att slå vakt om Adelsös kultur och natur samt att främja möjlighe-
terna att bo och arbeta på ön. Sektionen Gröna Ön arbetar särskilt för en
framtida utveckling som inte tär på människor, natur och vårt historiska
arv.
Vi arbetar bland annat med följande frågor: 

• Allemansrätten. Markägare ska till exempel inte kunna hindra männi-
skor att bada och ströva i naturen.

• Kulturlandskapet och strandskyddet ska värnas.
• Miljön i alla avseenden ska värnas.
• Färjan  ska  alltid  fungera,  även  när  det  är  stränga  vintrar. Mer  trafik
under sena kvällar.

• Busstrafiken ska förbättras
• Vi värnar vår lanthandel

Årsmötet 2015

Den nya styrelsen:

Ordförande: Staffan Eriksson, Sjövik, Lilla Stenby, Mob: 070-277027
E-post: staffanmobil72@gmail.com
Vice Ordförande: Jan Gertz, Gredby, Mob: 070-2371034, 
E-post:  brijan999@gmail.com  
Sekreterare: Irena Lundberg, Stenstorp, Mob: 073-404 70 39
E-post: irena.lundberg@bredband.net
Kassör: Mats Lundgren, Marielund, Mob: 070-730 32 03
E-post: matslu@telia.com
Ledamöter: Anita Björk, Sjövik, Lilla Stenby, Mob: 070-7434354
E-post:anitabjork2@gmail.com
Anders Ellström, Marielund, Mob: 073-904 59 45
E-post: anders_ellstrom@yahoo.com
Lennart Rydberg, Lundkulla, Mob: 070-322 02 61
E-post:lennart.rg@gmail.com
Maria Skedinger, Hanmora, Mob: 073-807 19 75
E-post:mariaskedinger@gmail.com
Ingela Westerberg, Sättra, Mob: 070-9393440
E-post:ingelawesterberg@telia.com

Paus utanför ett välbesökt årsmöte i Pannrummet.                                                FOTO: LASSE CARLSSON
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Allemansrätten är en rätt  för alla att
vistas på privat mark i naturen.  Det
är  en  unik  rättighet  som  vi  alla  bör
värna om. Men den är också en skyl-
dighet,  man  får  inte  göra  vad  som
helst. Begreppet allemansrätt kom till
under 1940-talet. Sedan 1994 är alle-
mansrätten inskriven i grundlagen.  
Men  allemansrätten  i  sig  är  ingen

lag. Något  kryptiskt  kan man  tycka.
Däremot  omges  allemansrätten  av
lagar som sätter gränser för vad som

är  tillåtet. Det  är  straffbart  att bryta
mot de  lagar eller  förordningar som
omger  allemansrätten.  Allemans -
rätten gäller  för alla men de rättsfall
som  rör  allemansrätten  är  inte  så
många. Du är själv skyldig att ta reda
på vad som gäller, men det är inte all-
tid så lätt. Vi hjälper dig med det vik-
tigaste:

Hur nära får man gå?: På  ett  av -
stånd  mer  än  cirka  150  meter  från

Allemansrätten, 
rättighet och skyldighet

Värna Adelsö

Allemansrätten är viktig på Adelsö                                                                  FOTO:LASSE CARLSSON



på  enskilda  vägar.  Vägens  ägare  får
inte  sätta upp skyltar  som förbjuder
cykling.

Ridning: Med  tanke  på  risken  för
markskador har  ryttare hårdare krav
än  den  som  tar  sig  fram  till  fots.
Ryttaren måste  vara  extra  uppmärk-
sam  på  ev. markskador.  Lokala  för-
bud  och  skyltar  förekommer,  t.ex.
Ridning förbjuden, Olämplig ridväg,
Påbjuden ridväg, Lämplig ridväg.

Hindrande stängsel: Det är  tillåtet
att  passera  över  stängsel  för  att  nå
mark  där  allemansrätten  gäller.  Om
ett stängsel är uppsatt enbart för att
hindra  allmänheten  kan markägaren
av kommun eller länsstyrelse  åläggas
att  riva  stängslet.    Naturligtvis  får

markägaren ha stängsel för att inhäg-
na djur, men då åläggas att montera
grind  eller  annat  ”genombrott”.
Motsvarande regler gäller för diken.

Skyltar: En del markägare  försöker
utestänga allmänheten från sina mar-
ker  med  skyltar  typ  ”Privat  mark”,
”Ej  obehöriga”,  eller  liknande.
Sådana skyltar får inte finnas uppsat-
ta  utan  tillstånd  från  kommunen.
Den som stöter på en olaga skylt får
inte själv ta ner den. Det är kommu-
nen  som  ska  förelägga  markägaren
att ta bort skylten. Ett sådant föreläg-
gande kan kombineras med vite.

Till sist: Ingen  allemansrätt  på
golfbanan!

Mats Lundgren

bostadshus är det tillåtet att röra sig i
naturen. Ett område på upp  till 150
meter från bostadshus betraktas som
tomt,  där  de  som  bor  i  huset  ska
kunna  känna  sig  ostörda. Avståndet
kan vara mindre om sikten skyms av
berg, kullar, tät skog etc.
Allemansrätten  gäller  även  strand,

brygga och vatten. Det är  tillåtet att
tillfälligt vistas på eller förtöja vid en
brygga som ligger utanför  tomt. En
förutsättning  är  naturligtvis  att  den
som  äger  bryggan  inte  hindras  från
att  använda  sin  egen  brygga. Regel -
bunden förtöjning vid annans brygga
eller på annans vatten är inte tillåtet.
En ödetomt betraktas som skog och
mark och inte som tomt. 

Tältning:Det är risken att störa när-
boende  eller  skada  naturen  som
avgör var och hur länge man får tälta
på  samma  plats.  Tre  tält  och  något
dygn  anses  ingå  i  allemansrätten.
Tältning i större grupp kräver markä-
garens tillåtelse.

Eldning: Vid  eldningsförbud  är  all
öppen  eld  förbjuden.  När  det  inte
råder  eldningsförbud  får  man  med
försiktighet  göra  upp  en  lägereld  i
naturen. Välj en plats där det inte är
risk för att elden sprider sig eller ska-
dar. Grus eller sandig mark är lämp-
ligt underlag. Nedfallna kottar, pinnar
och grenar på marken får man ta som
bränsle  till  elden. Det  är  inte  tillåtet
att hugga ner träd, ta ris eller grenar

från  levande  träd.  Det  är  tillåtet  att
plocka  blommor,  bär  och  svamp  i
naturen, men vissa växter är fridlysta.
Det är inte tillåtet att knacka loss sten
från berg eller hugga in namn i träd.

Jakt och fiske: Jakt är förbjudet om
man inte har jakträtt.  Att ta fågelägg,
skada bon eller  försöka  fånga dägg-
djur  eller  fåglar  räknas  som  jakt.
Sportfiske med  handredskap  är  fritt
utmed kusterna och i våra fem stör-
sta sjöar, med vissa undantag.

Hund: Under  tiden  1  mars  till  20
augusti är det koppeltvång på hundar
i naturen.

Terrängkörning med  motordrivna
fordon på barmark är förbjudet. Här
kan markägaren ej ge särskild tillåtel-
se. Detta för att skydda naturen. Man
får  tillfälligt  (något  dygn)  ställa  upp
ett motorfordon alldeles intill vägen.
Men  bara  under  förutsättning  att
marken inte skadas.

På isen: Det är tillåtet att färdas på is
i  samma utsträckning  som på öppet
vatten. Is är inte barmark, vilket inne-
bär  att  det  inte  finns  något  allmänt
förbud att köra på is med motordriv-
na fordon.

Enskild väg: Den  som  äger  en
enskild väg får själv avgöra om trafik
med  motordrivna  fordon  ska  vara
tillåten. Det är tillåtet att gå och cykla
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På ett av stånd mer än cirka 150 meter från bostadshus är det tillåtet att röra sig i naturen.
FOTO: OVE WESTERBERG
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Dags att betala medlemsavgiften för 2016!
Du som redan är medlem: Vi hoppas att du vill fortsätta vara medlem i
Värna Adelsö. 
Du som tidigare varit medlem i Gröna Ön: Denna förening är nu en del av
Värna Adelsö. Genom ditt medlemskap i Värna Adelsö fortsätter du stödja
Gröns Öns aktiva arbete.                                           
Du som inte är medlem: Du är självklart välkommen. I denna tidning kan alla
se vad föreningen jobbar med. För ytterligare information och tillgång till
gamla nummer av Adelsönytt kan du besöka föreningens hemsida
(www.varnaadelso.se).  Där kan du också på ett enkelt sätt skriva till för-
eningen med synpunkter och önskemål. 
Föreningen har nu ett stadigt medlemsantal på över 500 medlemmar. Ju
fler vi är, desto tyngre väger våra argument vid diskussioner om Adelsös
intressen och framtid. Medlemsavgifterna täcker inte fullt ut föreningens
kostnader, vi är därför tacksamma för ett frivilligt extra bidrag utöver den
låga avgiften. 
Avgiften för 2016 är endast 50:- per person.
Den betalas in på föreningens plusgiro konto nr 136 05 72-0.
Kom ihåg att ange vem eller vilka avgiften avser !
Har du några frågor kontakta föreningens kassör Mats Lundgren.
matslu@telia.com 


