ADELSÖKALENDER
3 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.
9 och 10 december Det blir ett stort klassiskt julbord i Pannrummet fredagen
den 9 december klockan 17 och lördagen den 10 december klockan 15. Det är
Adelsö butik, som står för maten, som till 90 procent kommer att vara tillagad
på ön. Priset är 450 kronor exklusive dryck. Förbokning krävs. Förutom Adelsö
Evenemang är Adelsö Butik och Pannrummet arrangörer.
18 december, kl 19 Birkakören bjuder traditionsenligt på julkonsert i Adelsö
kyrka. Dirigent: Johan Wallnäs

ADELSÖNYTT
FIBER EFTER
ETT ÅRS KAMP
MED TELIA
Mer på sidan 5

24 december, kl 11 Samling kring julkrubban i Adelsö kyrka. Präst: Ann-Sofie
Kamkar. Musiker: Malin Rudengren. Musikmedverkan: Ad Mundi
25 december, kl 7 Julotta i Adelsö kyrka. Präst: Ann-Sofie Kamkar. Musiker:
Göran Ericson
26 december, kl 13 Adelsö Evenemang, AIF och Kyrkan 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 tilltugg finnas att köpa.
31 december, kl 17 Nyårsbön i Adelsö kyrka. Präst: Karin Frödinger. Musiker:
Lars-Gunnar Sommarbäck.
6 januari, Trettondag jul, kl 14 Julgransplundring i hembygdsgården arrangeras
av Adelsö Evenemang och Kyrkan, som laddat med levande musik, tomte,
godispåsar och fika. Ingen kostnad men gärna ett bidrag till ”Runstenen” vid
färjan.

Magnus Fleischer erbjöd sig att gräva själv över pappas åker, men fick nobben.

Foto: Lasse CarLsson

duvan och minken

21 januari Alsnu vikingar bjuder in till vintergille i Alsnu gård.

(Nya pizzerians kamp med adelsönaturen)

Glöm inte att kolla på Adelsös egen evenemangsportal: www.adelso.se där du
hittar fler evenemang när öns föreningar spikat sina program för 2017.

DEBATT OM HYRESRÄTTER
DEN LÅNGA RESAN FRÅN RABAT
KARLSSON PÅ TAKET BOR HÄR
December 2016

Det blåser kallt, men...
et blåser kallt runt ön, snöflingorna faller och vi har några
månader av kyla och rusk framför oss. Men Adelsö i vinterskrud bjuder också på många fina naturupplevelser. Vi kan få
se havsörnen sitta på iskanten vid färjerännan och spana efter
mat.
Våra dagliga följeslagare är vildsvin, rådjur, räv och älg som
strövar omkring på ön. Kanske inte alltid till behag, då de ibland äter våra
grönsaker, bökar upp våra gräsmattor eller är i vägen för våra bilar (eller är
det vi som är i vägen för dem?).
Men vem tycker inte att det är en fantastisk upplevelse att se ett rådjurskid några meter från vägen en morgon, en majestätisk älg i skogsbrynet
eller fjorton vildsvinskultingar på rad efter sin mamma. Det är sånt jag blir
glad av att tänka på mitt i vintern. Även om vildsvinen kanske inte behövde
vara så många på vår ö...
Ett pulkarace nedför gravkullarna vid Hovgården tillsammans med barnbarnen hör också till vinterns absoluta höjdpunkter.
Dessutom har vi ett antal evenemang
på ön som värmer: Julmarknad,
Hembygdslagets julbord, julbord i
Pannrummet och Birkakörens julkonsert i
kyrkan. Och julgransplundring i
Hembygdsgården. För att nämna några
höjdpunkter.
Allt det här gör att vi klarar vintern bättre på ön. Vem behöver åka från Adelsö när
vi kan få allt detta serverat på hemmaplan?
Med dessa ord vill jag önska alla
en God Jul och ett Gott Nytt år!

D

Staffan Eriksson,
ordförande för Värna 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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Dags att betala medlemsavgiften för 2017!
Du som redan är medlem: Vi hoppas att du vill
fortsätta vara medlem i
Värna Adelsö. Som du
säkert känner till är
Gröna Ön nu en del av
Värna Adelsö, genom ett
medlemskap i Värna
Adelsö fortsätter du alltså att stödja Gröns Öns
arbete.
Du som inte är medlem:
Du är självklart välkommen. I denna tidning
Medlemsantalet ökar stadigt.
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
föreningen med synpunkter och önskemål.
Värna Adelsö har nu ett stadigt medlemsantal på över 500 medlemmar.
Under 2016 blev det nytt medlemsrekord. Se mera i tidningen. 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, 2017
endast 50:- per person. Den betalas in på föreningens plusgirokonto
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

ansvarig utgivare: Björn rydberg
redaktion för detta nummer:
Björn rydberg, bjornrydberg@comhem.se
textredigering & Layout Ingela Mæchel Westerberg,
annonser: Christer svanberg, info@foodfield.se
annonsformgivning: ann söderström, rakel grafisk form
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Magnus vid sin grävskopa i faderns kohage. Almnäs i bakgrunden. Trots att Magnus erbjöd sig att gräva
själv vägrade Telia. Men skam den som ger sig.
Foto: Lasse CarLsson

Nu får Magnus sin fiber
Det kan löna sig att protestera. Magnus Fleischer i Almnäs i
Lindby var så vitt bekant den ende som nekats den fiberanslutning som erbjöds alla på södra Adelsö hösten 2015. Men efter en
gemensam anstormning från Magnus och Adelsönytt ser det ut
att ordna sig.
Ändå hade han under ett års tid vid
upprepade tillfällen varit i kontakt
med telia och sagt att han kunde
sköta grävarbetet och lägga ned
kabeln. nu har telia backat efter telefonsamtal från adelsönytt, med

påbackning av ekerö kommuns
näringslivschef stefan Pellén samt
brev från Magnus.
Magnus är rörmokare och har en
egen grävmaskin. Men telia sa från
början alltså bara nej, nej!
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skanova att man fått klart för sig att
ledningen inte behöver dras längs
stora vägen utan kan gå snett över
hagarna till almnäs. nejet till Magnus var alltså baserats på felaktiga
fakta.
Men två frågor kvarstår: när kommer fibern att installeras och vad ska
Magnus betala? För alla på södra
adelsö är installationskostnaden 21
900 kronor.
– Det rimliga är att han betalar 21
900 kronor som alla andra på södra
adelsö. Han gör ju det mesta jobbet
själv, säger staffan Pellén.
Magnus Fleischer tycker att det är
ett framsteg. Men han vill inte ropa
hej innan allt är klart.

I ett mejl till ekerö kommun i september skrev byggledare Camilla
Karström på skanova att ett huvudskäl för detta nej var att ”Vi behöver
schakta cirka 50 meter i asfalterad
mark/alt dikesren för att komma till
hans tomtmark… Vägen är en 70väg där tillstånd ska sökas, avspärrningar ska göras mm.”
Faktum är att man inte alls behöver
gräva längs stora vägen. en av fastigheterna som tillhör Magnus faster i
själva Lindby by, cirka 400 meter från
Magnus Fleischers hus, har fått fiber
beviljad. Kabeln skulle då kunna gå
över Magnus fars kohagar direkt till
honom, vilket fadern inte har något
emot. och eftersom Magnus själv
erbjöd sig att göra det mesta jobbet
tyckte han att telias nej var obegripligt.
Men nu är det oK med fiberanslutning för Magnus under förutsättning att han gör jobbet själv.
På frågan varför telia/skanova
ändrat sig säger Camilla Karström på

Björn Rydberg
Fotnot: Skanova är ett svenskt telebolag, helägt av delvis
statliga bolaget Telia Sonera. Skanova äger och driver
fiber- och kopparnät som täcker hela Sverige, och säljer
nätkapacitet till Telia. Eltel Networks är ett europeiskt
företag som arbetar med att bygga och underhålla eloch teleinstallationer. Eltel är Skanovas entreprenör på
Adelsö.

Försenat på södra Adelsö
i anslutning till vägar. Det kan ta 1618 veckor att få tillstånd enligt Inger
Gunterberg. Man hon kan inte säga
hur stor förseningen blir. Det är 96
fastigheter på södra adelsö som har
beställt fiberanslutning av telia.
BR

Fiberutbyggnaden på södra adelsö,
som skulle vara klar vid årsskiftet,
kan komma att bli något försenad.
anledningen enligt Inger Gunterberg
på telias pressenhet är att trafikverket tar så lång tid på sig för att ge
tillstånd för olika ledningsdragningar
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Klart på Sättra
Sättras fiberanslutning är nu
klar sedan nedgrävningen av
fiberkablar skett under hösten.
61 hushåll har anslutit sig. Det innebär att de allra flesta av sättras hushåll är med.
eftersom telia sa nej till att bygga
ut fiber till sättra startade byborna en
egen ekonomisk förening, ”Fiberföreningen sättra – adelsö ef ” med
Bo Hellmalm som projektledare och
Åsa Backman som ordförande.
två års arbete har nu alltså gett
resultat. Fiberanslutningen i skanovas regi kommer till och med något
snabbare än på södra adelsö, där
telia gör jobbet.
– Det har varit ett mödosamt arbete med många problem. Men jag är
väldigt glad att vi nu kommit i mål,
säger Bo Hellmalm som är projektledare i Fiberföreningen.
Man kan säga att Bo Hellman som
tf. VD i telias dotterbolag skanova
innan han gick pension, är kvalificerad för uppdraget.
sättraborna får betala 20 500 kronor per hushåll för fiberanslutningen.
Det vill säga 1000 kronor mindre än
vad de på södra adelsö ska betala.
Länsstyrelsen har gett ett bidrag på
en miljon kronor till projektet. och
genom att föreningen säljer nätet till

Bo Hellmalm rodde Sättras anslutning i hamn.
Här fotograferad på den varmare ön Malta, där
han tillbringar delar av vinterhalvåret.

skanova klaras finansieringen. telia
tar nu bort det gamla kopparnätet på
norra adelsö, ledningar och stolpar.
För södra adelsö finns inga beslut
fattade om detta.
Björn Rydberg
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32 nya lägenheter vid Slagarvägen
Bygget av de planerade lägenheterna bakom Slagarvägen, nära
nya pizzerian, är nu på gång sedan Ekerö Bostäder beslutat köpa
tomten.
– Vi i styrelsen för ekerö Bostäder
har nu beslutat att köpa tomten för
2,5 miljoner kronor av kommunen
och bygga cirka 30 lägenheter, säger
stefan Wåhlin (L), vice ordförande i
bolaget.
Det blir 50 procent tvåor och 25
procent ettor respektive treor. nu
görs en upphandling som inte bara
kommer att gå till byggbolag utan
också till småhusfabrikanter.
stefan Wåhlin tror att de flesta
byggbolag tycker att projektet är för
litet att bjuda på.
– Vi vet att det finns ett intresse
från småhusfabrikanterna. De har
också möjlighet att komma igång och
bygga snabbare, vilket – om planerna
går i lås – innebär byggstart i början

på 2017 och inflyttning kring årsskiftet 2017/2018.
ekerö kommun har blivit tilldelade
ett stort antal nyanlända som fått
permanent uppehållstillstånd. Därför
har frågan ställts om alla lägenheter
kommer att gå till denna grupp. Men
så ska det inte bli enligt ekerös kommunalråd adam reuterskiöld (M).
– Vi vill ha en blandad sammansättning av hyresgäster. Lägenheterna
kommer att gå till bostadsförmedlingen. Även adelsöbor i bostadskön
har då en chans att få lägenhet. Men
det är klart att en viss andel kommer
att gå till nyanlända, säger adam
reuterskiöld.
Björn Rydberg

Ekerö Bostäders karta över blivande lägenheter längs Slagarvägen. De ljusare husen är befintliga fastigheter.

SLAGARVÄGEN

8

”För många smålägenheter”
– För många smålägenheter
och för höga hus.
Det var i komprimerad form den kritik som framfördes när bostadsrättsföreningen vid slagar vägen hade hyrt
in sig i pizzerian för att diskutera
byggplanerna.
Mötet blev välbesökt med många
av de boende – tolv hushåll i sex parhus – berörda grannar i närheten och
några ekeröpolitiker.
olika uppgifter förekommer om
den framtida lägenhetsfördelningen,
nu senast nämndes i Mälarö tidning
en fördelning med två tredjedels
ettor och små tvåor och en tredjedel
treor och fyror.
– olika instanser i kommunen ger
olika svar om lägenhetsfördelningen,
säger Per eskilsson, ordförande i bostadsrättsföreningen. Det märks att
det här ärendet inte är genomtänkt
utan snarare en panikåtgärd av en
kommun som inte har byggt något
sedan 1992, nu när behovet av hyresrätter blivit akut.
9

– De boende här har inget mot att
det byggs i sig, men vill ha en normal
blandning med unga, äldre och barnfamiljer där det också kan ingå nyanlända.
De boende anser också att de planerade tvåplanshusen är dåligt anpassade till omgivningens enplanshus.
– Detaljplanen medger två våningar och ekerö bostäder vill ha så yteffektiva byggnader som möjligt, säger
Per eskilsson, som också är kritisk
till hur upphandlingen har gått till.
– I en upphandling nuförtiden
ingår både prislapp och kvalitet som
faktorer. ekerö Bostäder har inte
ställt krav på kvalitet, kanske för att
det i kvalitetsbegreppet ingår anpassning till omgivande bebyggelse.
– Den 5 december kommer anbuden från byggföretagen in. Då ska jag
och Gerd Backman och Marika
Hofgren i styrelsen framföra våra
synpunkter till Ingemar Hertz på
ekerö Bostäder.
Ingela Mæchel Westerberg

Duvslaget är för närvarande tomt. I somras flög ett gäng ungduvor sin kos och under hösten har minken varit
framme och bitit ihjäl allihop vid två tillfällen. Men nya duvor är på gång.
Foto: oVe WesterBerG

Allt började med duvorna
En annons på Blocket om boende i lantlig miljö förde Nebi till
Adelsö. Som hyresgäst hade han dock ett villkor: han måste få ta
med sig sina fåglar.
efter trekvarts år på adelsö fick
han ännu närmre till jobbet sedan
han hoppat på erbjudandet att arrendera pizzerian.
naturligtvis flyttade duvorna med.
nu i en egenbygd vitmålad Villa
Villekulla som finns att beskåda utanför pizzerian.
och vad skulle pizzerian heta?

efter viss tvekan gick hyresvärden
med på att avvara en hörna i trädgården.
– I Åkers styckebruk, där jag
bodde, var miljön bra för mina
duvor, men eftersom jag jobbade i
Bromma, blev det alldeles för långt
för mig att resa varje dag, säger nebi
Bulduk.
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Nebi Bulduk försöker få snurr på affärerna med hjälp av världens största och tunnaste pizzor.
Foto: oVe WesterBerG

Pizzeria Duvan förstås.
Det är glest med besökare nu i
november. Visserligen har restaurangen fått bra gratisreklam på sociala medier för goda sallader, annat
gott och vällagat och jättetrevlig personal. samt inte minst för de gigantiska tunna pizzorna. De får inte plats
på vanliga tallrikar utan måste avätas
på en sorts brickor och om två personer beställer varsin, måste de sitta
diagonalt för att maten ska få plats.
– Det har till och med kommit hit
folk ända från ekerö, som har hört
talas om pizzorna, säger nebi.
Meningen var att han skulle ta över
pizzerian i juli.

– Men skatteverket dröjde ända till
i september med att ordna med min
F-skattesedel. så jag missade en stor
del av sommarsäsongen.
– nästa månad innan nyår blir nog
rätt knaprig.
Håller du ut till sommaren?
– Ja, jo, det tänker jag mig förstås.
Vi resonerar en del kring hur kundkretsen skulle kunna öka. Det mesta
som sångkvällar, räkfrossa festuthyrning är redan testat av tidigare entreprenörer.
och så var det då detta med utskänkningstillståndet.
Många har efterfrågat möjligheten att ta sig
en öl eller ett glas vin till maten. Varför
11

– Den dödade allt och stack sedan.
springan var ju för smal för att den
skulle kunna ta med sig sitt byte. så
jag visste att den skulle komma tillbaka.
Han väntade ut minken under tio
dagar och den kom tillbaka.
– Jag försökte få tag på den med
en käpp. Den flydde in i ett rede. Jag
råkade stöta till bakväggen så att en
planka lossnade och minken kunde
smita ut den vägen.
nebi trodde att den skulle komma
tillbaka och lurpassade på den, men
den kom inte tillbaka.
Han är full av beundran inför sin
fiende.
– Den är så listig och smart och
vet precis när den kan ta sig in.
Han försvarar dessutom att minken dödar allt.
– Den är ingen lustmördare. Den
måste döda alla för att kunna
komma tillbaka och hämta vad den
behöver utan störningar.
Varför betyder duvor så mycket för dig?
– Frihet!
Men dom är ju instängda.
– Dagtid kan dom flyga som dom
vill. På kvällen stänger jag in dom.
nya duvor är på ingång via nebis
kontakter i branschen av duvälskare.

kan du inte bjuda på det?
– Det här är en pizzeria och jag
vill att det ska vara ett mysigt ställe
att komma till under lunchen och
för barnfamiljer på kvällen. risken
med alkohol är att det alltid blir ett
litet gäng som sitter och förstör för
andra.
Krogägare Nina Nilsson säger att det är
alkoholen som ger de stora pengarna på
sommaren. Dessutom är inte fyllskallarna
fler än att hon bara behövde avvisa någon
som inte kunde uppföra sig fem gånger
under en sommar.
nebi ställer sig dock kallsinnig till
detta resonemang.
– Jag vill ha ett fräscht ställe, säger
han.
om nebi har en utmaning i att
driva en restaurang i snålblåsig
november - december på en ö med
omkring 800 invånare, så har han
fått ännu en i kampen mot minken.
två gånger har minken lyckats ta
sig in i Villa Villekulla och döda
samtliga invånare.
efter den första attacken byggde
han en ordentlig grund med cement.
– Jag trodde att allting var säkert
och hade inte en tanke på att det
skulle gå att ta sig in upptill.
Men det gick visade det sig. nebi
måttar upp den centimeterbreda
springa som minken, stor som en
katt, klämde sig igenom.

Ingela Mæchel Westerberg
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Marja Conradsson och Martin Anderson framför butiken.

Foto: Lasse CarLsson

”Det bästa vi har gjort”
Marja Conradsson och Martin Anderson sprudlar av engagemang för sin butik när jag träffar dem en gråruggig höstsöndag
hemma i Granskog.
De har mött så mycket positiva kunder och vänliga tillrop under det halvår de har drivit butiken och trivs
både med affären och med att bo på
adelsö.
– en gång i veckan säger vi till
varandra: tänk vad bra vi har det!
säger Marja.
Fast de understryker att de får arbeta hårt.
– alla, är så glada, för att det finns
en affär på ön och även de äldre uppskattar de nyheter som vi kommit
med. I den mån kunderna har syn-

punkter försöker vi lyssna. när kunder har önskat sig till exempel kalvsylta eller isterband har vi tagit hem
det.
– De flesta tycker att det är bra
med fler ekologiska varor, men det
har varit en och annan synpunkt på
att några av dem har varit dyra, bland
annat päron och äpplen. Då har vi
tagit hem också billigare vanlig frukt.
Just nu är cirka 60 artiklar ekologiska,
men sortimentet är dynamiskt och
ändras utifrån kundernas efterfrågan.
– Vi har öppet från 10 – 19 och när
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det inte är kunder i butiken lagar vi
mat, berättar Marja.
I butiken finns ett nytt beredningskök där all mat görs i ordning, röror
och butikspackad mat som till exempel varmrökt lax och ostar.
Martin berättar att cateringen gått
över förväntan.
– 20 cateringar hittills till fester av
alla möjliga slag.
Även matkassarna som har marknadsförts i första hand via Facebook,
har blivit succé: ungefär 25 kassar per
fredag. De går förstås också att beställa om man ringer eller säger till i
butiken. Butiken har också ett hemlagat ”halvfabrikat”, en grund för att
snabbt få till vällagad, snabb och god
mat: köttfärssås och chiligryta och
köttbullar med mera.
Den stora satsningen nu blev julbordet i Pannrummet i början på
december i samarbete med adelsö
evenemang.
adelsö Butik har fått 300 000 kronor i driftsbidrag från Länsstyrelsen
för 2016 och hoppas på bidrag även
för nästa år.
totalt har nu butiken 2,5 anställda,
det vill säga Marja och Martin. Övriga timanställda delar på ungefär en
halv tjänst. Det är ännu oklart om
butiken går runt rent ekonomiskt.
Bokslutet ger besked om det i mars
nästa år.
Butiken är öppen sju dagar i veckan? Kan ni vara lediga någon gång?
– Ja vi försöker ge varandra en

1. Vad tycker du om
den nya butiken?
2. Hur ofta handlar du
här?
Nami
Parchami,
Flygarbacken,
Hallsta, fritidsboende:
Den nya butiken är väldigt
fräsch. Inredningen är öppnare
nu. Jag handlar varje helg.

Agneta Wallén,
Flittens väg,
fritidsboende:
Jättefin butik, trevligt att handla
här. Jag gillar de hemlagade
varorna, till exempel olika röror
gjorda på fina råvaror. Vi handlar
alltid här när vi är ute på ön.

John Hedman,
Myrbacken,
bofast:
Det är jättebra att butiken finns!
och jag är tacksam för varenda
vara de har. Handlar ofta.
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ledig förmiddag när det går. och
varannan helg, åtminstone på söndagarna.
(Ledig och ledig. Mitt under intervjun kommer Martin på att han
måste beställa mjölk från arla till
måndag morgon…)
Martins stora intresse är att fiska
och Marja vill rida. och de ser till att
de får lite egen tid för sina intressen.
Butiken är ombud för systembolaget. om man beställer varor från
det ordinarie sortimentet på onsdagen kan man hämtat ut dem på fredagen samma vecka. Det brukar bli
minst sex försändelser i veckan.
adelsö Butik är också ombud för
apoteket så att man kan hämta ut
receptbelagd medicin. en del ickereceptbelagda läkemedel finns också.
De hoppas att kunna erbjuda mer så
småningom. Dessutom är butiken
ombud för svenska spel. Guy
Lobergs glasögon hänger fortfarande
i butiken för den skumögde som vill
tippa.
Däremot nobbar Posten butiken
att bli postombud så att adelsöborna
skulle kunna hämta ut paket på ön i
stället för att tvingas åka till tappström. Posten hänvisar till att det inte
är tillräckligt stor efterfrågan för att
ha ett ombud på adelsö.
Martin och Marja planerar redan
inför våren och kommande högsäsong. De har massor av idéer och
visioner om hur de vill utveckla butiken:

1. Vad tycker du om den
nya butiken?
2. Hur ofta handlar du
här?
Eva Brådhe,
Färjebacken,
fritidsboende
(men är jättemycket på ön):
som nya adelsöbor tycker vi
butiken är bra. Den har en bra
sammansättning av sortimentet.
med både ekologiska och andra
varor. trevlig personal. Vi handlar där en-två gånger i veckan.

Maria
Skedinger,
Hanmora,
bofast:
Butiken är bra. Det är trevligt att
handla här. De har goda grönsaker och fint bröd. Jag uppskattar också deras bokhylla med
begagnade böcker. Handlar en
gång i veckan
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o till exempel trädgårdsredskap
inför sommaren.
o De hoppas att kunna ta in kött
från simon almqvists ekogrisar på
norrby gård på Munsö.
o Det är också på gång att ta in
adelsöfisk från Widlunds i sättra.
Men innan dess blir det också en
hel del julmat och annat som hör
julen till.

Marja och Martin strålar av entusiasm i höstmörkret.
– Vi tycker att det här är det bästa
vi har gjort, säger Marja
Björn Rydberg
Mer information:
adelsöbutik.se.
Facebook, Adelsö Butik.
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Adelsö katthjälp
Vi på Adelsö katthjälp är två engagerade kvinnor som sedan
början av år 2015 har hjälpt en massa katter till ett bättre liv.
Vi har fått pengar från Djurens rätt
till kattkastreringar, vilket inneburit
att vi kunnat göra en stor insats för
att stävja att antalet okontrollerade
katter föds vind för våg. Det är föreningen rädda katterna som äger
projektet och allt arbete bedrivs på
ideell basis.
Vi lärde känna varandra för några
år sedan och har båda varit hängivna
katten som djur och bekymrade över
kattproblematiken i många år. Vi
upptäckte att det fanns en del katter
som verkade hemlösa och som ingen
egentligen ägde här på adelsö. en
del personer matade katterna, men
när de vandrar runt, skygga och
okastrerade blir de fler och många
dör ofta i ung ålder. Detta ville vi
råda bot på. Vår bestämda uppfattning är att man inte skall ha okastrerade katter ute. Det bildas lätt kolonier och många kattungar som föds ute
kommer att falla offer av olika anledningar.
Vi har många kontakter och mycket stöd och en bod som vi har målat,
byggt om och fixat till. Där härbärgerar vi katter efter infångning och
kastrering.

en av de metoder vi arbetar efter
kallas tnr (trap, neuter, return).
Metoden är inte vanlig i sverige, men
här på adelsö passar den. Den går ut
på att man fångar in katterna, låter
kastrera dem och efter rehabilitering
släpper man tillbaka dem igen i sin
invanda miljö. Därefter matas katterna samt har tillsyn. Det är viktigt att
katterna har en torr plats att söka
skydd från väder och vind på exempelvis en lada.
Under åren har vi skaffat oss bra
utrustning och vi brukar även vara
behjälpliga när ägda katter har
sprungit bort. Hittills lever sju katter
som tnr, men vi har hjälpt 83 katter till ett värdigt liv.
Det är en myt att katter klarar sig
på egen tass. Vi har sett många exempel på hur illa det kan gå. enorma
smärtande tovor i pälsen, magra,
uttorkade sjuka och svultna. De flesta katterna vi fångat in på adelsö har
exempelvis öronskabb. Det leder till
klåda, lidande och slutligen tumörer i
huvudet, vilket sedan inte kan åtgärdas. Det är också farligt att ge sin
hona p-piller i flera år. Det orsakar
inte sällan juvertumörer. Här finns en
17

stor okunskap och vi önskar kunna
bidra till ökad kännedom och medvetenhet. Vårt arbete bygger på tålamod och slit, men vi gör det gärna.
trots blod, svett och tårar många
gånger, får vi så mycket tillbaka. allt
vi gör är för katternas bästa och bara
för deras skull.
Måns, en av de första katterna vi fångade in, bor
på Katthemmet i Vaxholm.

Om du vill komma i kontakt med oss går
det bra via mail:
adelsokatthjalp@gmail.com
eller via vår facebooksida:
Adelsö katthjälp
Annie Mohl
TA HAND OM DIN KATT!
Din egen katt – se till att den är
kastrerad, id-märkt och registrerad!
Om du ser en till synes hemlös,
sliten katt – mata och ta gärna
kontakt med oss, så kanske vi kan
hjälpa till!

Just nu huserar vi blinde Cesar och magre Lemon.
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Adelsö i siffror: Företag på ön
Det finns ganska få fysiska företag på Adelsö. Men förvånansvärt många av dem är registrerade här. Uppgifterna är hämtade
från Ekerö kommun.
På adelsö finns det 151 registrerade
företag. Det är väldigt många med
tanke på de cirka 750 personer bofasta. Flera av dessa företag är säkert
vilande eller har somnat in för gott.
Vilka och hur många är dock okänt,

varför sammanställningen omfattar
alla företag.
av alla är merparten enmansföretag. Men 27 av dem har sammanlagt
70 - 80 personer anställda, de flesta
har uppenbarligen sin arbetsplats
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ter, båtar, sport och fritidsartiklar.
Konsulttjänster är också populära,
Hela 15 företag är konsultföretag
inom företagsorganisation, data,
VVs, energi, miljö, industriteknik
och produktdesign.
Flera tar hand om oss på ön. nio är
verksamma med sociala insatser, hår
och kroppsvård. tio är verksamma
inom livsmedelsbranschen, restaurant och catering. I denna grupp
finns adelsös tre fiskare.
tre är artister och tre har taxiföretag. två ägnar sig åt underhåll av fordon.
alla dessa företag kräver mycket
bokföring och redovisning, varför
fem har hittat sin plats inom detta
område.
Förutom det som nämns ovan
finns verksamhet inom en mängd
olika områden. Det mest iögonfallande är ett företag inom ”tillverkning
av vapen och ammunition”.

utanför adelsö även om företaget är
registrerat på adelsö.
Vad gör då alla dessa företag?
Merparten, 23 stycken är inom byggbranschen med mark och grundarbeten, bygge av bostadshus och snickerier.
Fyra hyr ut maskiner för bygge och
anläggning. Åtta jobbar med underhåll och skötsel av byggnader och
mark. sex är bostadsrättsföreningar
eller sysslar med fastighetsförvaltning. tre hyr ut lokaler. Fem jobbar
med transporter av olika slag.
adelsö är en kulturellt utvecklad ö.
Hela åtta företag har ”litterärt och
konstnärligt skapande ” som sin uppgift. till detta kommer fem inom grafisk design och arkitektur. nio är
verksamma inom områdena jordbruk, skog, spannmål och djur.
Många företag sysslar med handel.
Kanske ett historiskt arv? totalt nio
arbetar med partihandel, postorderhandel, klädhandel, blommor växter
frön, apoteksvaror, kemiska produk-

Mats Lundgren
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Hej samåkare! Vi fortsätter!
förblir 1 kr/km + 5 kr i bokningsavgift.
Den vanligaste feedbacken vi får
från er användare är att samåkandet
sätter guldkant på vardagsresandet.
Det känns bra att ta med sig en gymnasieungdom som på så sätt slipper
flera timmars väntetid eller att skjutsa en granne vars bil är på verkstad.
eller så är det helt enkelt bara trevligt
att få en pratstund på väg till eller
från jobbet.
Det är sådana berättelser som
motiverar oss att fortsätta utveckla
och sprida Mobilsamåkningen vidare!
Bästa hälsningar Maja, Bosse
och Peppe på Mobilsamåkning

Vi på Mobilsamåkning arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla vår tjänst. På initiativ från era lokala byambassadörer runt om i landet
justerar vi från och med den 1 januari 2017 vår prissättningsmodell.
syftet med förändringen är att minska byambassadörernas jobb med att
leta finansiering till årsavgiften för
plattformen.
I samband med detta har dock era
byambassadörer meddelat att de inte
längre har tid att engagera sig i
Mobilsamåkning på adelsö. Men i
stället för att lägga ner plattformen
har vi bestämt att ställa den till förfogande för adelsöbor ändå.
För dig som chaufför i Mobilsamåkningen innebär förändringen
att ni från och med den 1 januari får
50 öre/km i kostnadsersättning.
För dig som passagerare i
Mobilsamåkningen innebär det att
kostnaden för dina samåkningsresor

Över förväntan för finloppis
Finloppisen vid stenby gård har varit
igång i tre somrar och har enligt ove
Wallin går över förväntan. Där säljs
utvalda begagnade saker, för allt från
fem kronor till några tusenlappar. ett
utmärkt ställe för oss öbor att kunna
lämna men även köpa "nya" saker.
Återvinning ligger i tiden!
Besöksunderlaget är lite skiftande
och väderberoende, men till exempel
midsommardagen blev väldigt lyckad
med många människor som rörde sig
på ön.
två uppskattade bakluckeloppisar
har genomförts under sommaren,
både kunder och försäljare har varit
nöjda. Ju fler man är som samlas

Gammalt och Nytt finns på gaveln i
Stenby Säteris gamla stall. Foto: oVe WaLLIn

desto fler blir nyfikna och intresserade.
Butiken öppnar igen någon gång i
månadsskiftet april-maj nästa år. Följ
Facebook-sidan för mer information.
Anita Björk

Vår annonsraggare Christer Svanberg vill framföra ett tack till alla
annonsörer som tillsammans finansierar i stort sett hela tryckkostnaden av denna tidning!

Två adelsöföretagare till final
tigheter och Johnny Bryggman som
driver adelsö buss.
Men det blev ingen av dem. Vann
gjorde stefan stjernberg som bland
annat initierar kontorshotell och driver företaget skäludden.
IMW

Varje år utses ”Årets företag” på
Mälarö Företagareförenings näringslivsdag den 15 november. I år hade
allmänheten nominerat 45 företag.
av dem valde juryn ut tre. två av de
tre var adelsöföretag: Lena och Kent
söderberg som driver almlunda fas22
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AKTUELLT

Roy Hjertén i fågelhöjd, med motor på ryggen

Karlsson på taket bor på Adelsö
Paramotor kallas sporten som innebär att utövaren flyger dit vingarna
bär med en liten encylindrig motor
på 200 kubik på ryggen. tilltaget kräver en speciell utbildning som tar ett
par månader på deltid och som ger
ett pilotcertifikat från transportstyrelsen.
– Vi är ett par hundra i i sverige.
som håller på, berättar roy Hjertén,
som gjorde sin premiärtur till Mariefred i somras.
24

Det tog 30 minuter från adelsö dit.
– Man flyger ju fågelvägen och
kommer upp i en hastighet av 35-40
kilometer i timmen.
Bensintanken rymmer 11 liter.
– Den räcker ungefär två timmar
och en kvart. Men då brukar man
vara lite trött och stel av att sitta still
så länge, så då landar man, säger roy.
Ingela Mæchel Westerberg
25

AKTUELLT

Renoveringen av stenmuren försenad
renoveringen av stenmuren i stenby
är försenad. arbetena skulle ha gjorts
i sommar men är nu uppskjutna.
ove eriksson, miljöspecialist på
trafikverket säger att det finns flera
orsaker. Bland annat har man under
sommaren begärt in prisuppgift från
entreprenör som kan göra jobbet på
rätt sätt. och dialogen med länsstyrelsen har tagit längre tid än väntat.
– Men vi hoppas att komma i gång
nästa säsong. eventuellt kan arbetet
delas upp i flera etapper, säger ove
eriksson.
BR

– Hoppas komma igång nästa säsong, enligt
Trafikverket.

Vem blir årets Adelsöbo 2017?
Värna adelsö utlyser nu priset för årets adelsöbo 2017. Det ska vara
en eller flera personer som gjort något betydelsefullt och positivt för
vår ö under det senaste året, till exempel insatser för kulturen, miljön,
företagandet, föreningslivet eller idrotten. Även insatser på andra
områden kan bedömas.
Både bofasta och fritidsboende på ön kan nomineras. Vinnaren får
ett stipendium på 5 000 kronor som delas ut på Värna adelsös
årsmöte på försommaren 2017. 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 ska ha inkommit senast den 1 maj 2017. Värna
adelsös styrelse är enväldig jury för beslut om stipendiet.
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ADELSÖPROFILEN

ohamed
elouard är
född och uppväxt i Marockos huvudstad rabat.
Han kom till
sverige redan 1969, när han var 22
år.
Det var inte alls planerat att han
skulle stanna. Det bara blev så. Han
och två kompisar hade åkt på bilsemester genom europa till sverige.
en sommarfredag kom han till
stockholm och påföljande måndag
började han jobba i köket på restaurang Pärlan på Hantverkargatan. Han
hade en bekant där som fixade jobbet. tillståndet från polisen var det
inget problem med. Mohamed blev
alltså kvar. Kompisarna åkte hem.
– Jag tyckte att sverige verkade så
sympatiskt och prydligt och jag trivdes redan från början, säger Mohamed.
1974 träffade Mohamed eva på ett
diskotek där han jobbade och de
gifte sig 1989. De bodde först i
Hammarbyhöjden. Vid ett studiebesök på sättra 1980 upptäckte eva att
det fanns ett ledigt jobb som kock
och hon tipsade Mohamed som var

M

Muhamed som ung turist fotograferad någonstans i Småland 1969. Det var inte alls planerat att han skulle stanna. Men så blev det. Kompisarna åkte hem och Muhamed blev kvar i
Stockholm och så småningom Adelsö.
Foto: Lasse CarLsson
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ADELSÖPROFILEN
på studieresa i Frankrike. Dessutom
diplom han har från sina utbildningtyckte hon att adelsö var så ofantligt
ar.
vackert Han fick jobbet och de fick
sen arbetade han alltså i köket på
bostad i en personalvilla på sättra.
sättra samt på olika förskolor, bland
och sen lyckades de köpa det stora
annat i nyckelby och på Munsö.
gula huset i Dalby.
efter pensioneringen hoppar han
– Det var alltså evas ”fel” att jag
in lite varstans och hjälper till. I somhamnade på adelsö. och det är jag
mar har han till exempel varit fyra
väldigt tacksam för, säger han.
veckor på Kurö. Han har också vikaMohamed var ingen flykting. Famrierat på gruppboendet Lugnet på
iljen hade det ganska bra i Marocko. I
Munsö. Dessutom håller han på lite
rabat hade pappan en livsmedelsafmed catering. Mohamed har ett fint
fär, som sålde kött och grönsaker
restaurangkök i källaren.
med mera. Han var med i affären sen
Mohamed har haft problem med
fyraårsåldern och hjälpte till med allt
njurarna. Han gick på dialys i fem år.
möjligt, lärde sig hur man styckar
och fick en ny njure inopererad för
kött och mycket annat Pappan lever
16 år sen. Det har gått mycket bra
fortfarande och är idag 103 år och
och Mohamed gör nu ett piggt och
bor kvar i rabat.
friskt intryck.
Mohamed och hans
Mohamed har ett brinfru eva ska just åka
nande idrottsintresse. I
Mohamed har ett
ner och hälsa på brinnande idrottsMarocko var han med i
honom och andra intresse. I Marocko
handbollslandslaget. På
släktingar.Mohamed var han med i hand70-talet var han aktiv med
har fyra bröder var- bollslandslaget.
handboll och fotboll i
av en är död.
MIK,
Marockanernas
erfarenheten från pappans affär
Idrottsklubb. På adelsö är han myckvar till stor nytta för arbetet på
et aktiv i aIF bland annat har han
restaurangen. sen kom Mohamed att
varit fotbollstränare och han har varit
arbeta på en massa kända restaurangmed i styrelsen i många år. Mohamed
er i stockholm: Bland andra rodolfo
startade också bouleverksamheten.
och rodolfino, Zum Franziskaner,
nu tillhör han gänget av gentlemän
Bacchi Wapen, operakällaren och
som träffas varje tisdagsförmiddag
Cattelin. Han började senare på
vid adelsö Idrottsplats: ”tisdagsKristinebergs restaurangskola där
gruppen”, som han tagit initiativ till.
han gick ett halvår och blev utbildad
Där fixar de med lite av varje för att
kock Han utbildade sig senare till
hålla planen och husen i gott skick.
kökschef där. Han visar stolt flera
och så har de trevligt också.

”
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kyrkokören.
Mohamed är också ledamot i ”stV
Mohamed gillar adelsö väldigt
– spelträskets Vänner”. Övriga ledamycket: naturen, lugnet och gemenmöter är anders ellström, stefan
skapen på ön. alla är hjälpsamma
Wåhlin och Gaston rönnberg. De
som kock gillar han också alla fina
åker ibland till solvalla, äter lunch
råvaror man kan få på ön: svamp,
och har trevligt tillsammans.
bär, potatis, ägg, viltkött med mera.
– Det är bara på skoj. Vi satsar bara
när han tvingas säga något negasmåpengar, säger Mohamed.
tivt säger han att det är synd att den
På frågan hur han blivit bemött
stora fotbollsplanen
som
invandrare
i
utnyttjas så lite. och
sverige säger Mohamed
sen
tycker
både
att det aldrig har varit
svenskarna uppMohamed och eva att
några problem, vare sig
skattar inte tillräckdet är synd att bensinpå adelsö eller någon ligt mycket hur bra
pumparna vid affären
annanstans. Det har man har det.
försvunnit. Det leder
inte blivit någon skill- Sverige är faktiskt
till att folk handlar på
nad på senare tid trots ett paradis jämfört
andra håll. och köerna
det hårdnande klimatet med de flesta andra
till och från stan är
i medierna.
länder.
besvärliga för dem
– Det beror väl också
som jobbar. Men Mohamed berättar
lite på en själv. Jag försökte snabbt
att han och kompisarna prövat den
lära mig språket och anpassa mig.
nya båten från tappström.
Muhamed är fortfarande formellt
Muhamed har ett starkt socialt
muslim men är inte särskilt religiös.
engagemang. Han besöker gamla
– Jag är väl ungefär lika religiös
och ensamma människor. när han
som de flesta svenskar som är medarbetade på sättra fick han en perlemmar i svenska kyrkan och som
sonlig kontakt med flera av de boengår i kyrkan en gång om året på förde. en av dem som flyttat till
sta advent. Jag går ofta och gärna till
tappström besökte varje lördag
adelsö kyrka. Min eva sjunger ju i
Muhamed och eva. Det gjorde han
ända tills han dog. Han blev lite av
en
farfar för våra barn, säger eva.
Namn: Mohamed Elouard
Född: 1946
och på Kurö har Muhamed också
Bor: Dalby
engagerat sig för en av de intagna
Familj: Gift med Eva. Tre barn,
som stödperson. och han spelar
24, 31 och 33 år. Två barnbarn, 4
boule
med de boende där.
och 6 år gamla.
Mohamed har inte ångrat att han

”
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Schack med barnbarnen Amir och Sami.

stannade i sverige.
– Det är ett bra och rättvist land
och här finns en social trygghet om
man blir sjuk. Det är rent och
snyggt. Men svenskarna uppskattar

Foto: Lasse CarLsson

inte tillräckligt mycket hur bra man
har det. sverige är faktiskt ett paradis jämfört med de flesta andra länder.
Björn Rydberg

Det här numret och tidigare nummer av
Adelsönytt kan läsas på
varnaadelso.se
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ADELSÖ EVENEMANG

Alla evenemang

Alla gamla kärleksfullt bevarade fordon fick nytt liv i somras. Den 1 juli 2017 kan de köras Adelsö Runt
igen

på ön som gjort något bra. adelsö
evenemang har beslutat att upp till
30 procent av alla intäkter ska delas
ut.
Julmarknad: adelsö evenemang var
också medarrangörer för julmarknaden på första advent (26/11) i Uppgården och Hembygdsgården. Där
sålde man bland annat julgranar och
varm korv
Poker: Pokeronsdagarna fortsätter
som förut.
Adelsö runt: Veteranrallyt ”adelsö
runt” i somras slog rekord. 180 ekipage deltog. och 200 kom till dansen på
kvällen. Många adelsöbor ställde upp
som funktionärer på olika stationer.
– Det blir ett nytt veteranrally även
nästa sommar, lovar Ubbe Hasselström som är ordförande i adelsö
evenemang.
Även då första lördagen efter midsommar, det vill säga den 1 juli.
Björn Rydberg

Julbord: Det blir ett stort klassiskt
julbord i Pannrummet fredagen den
9 december klockan 17 och lördagen
den 10 december klockan 15. Det är
adelsö butik, som står för maten,
som till 90 procent kommer att vara
tillagad på ön. Priset är 450 kronor
exklusive dryck. Förutom adelsö
evenemang är adelsö Butik och
Pannrummet arrangörer.
Annandags-Pingis i Hembygdsgården. alla i åldrarna 0 – 100 är välkomna. och det blir fina priser, särskilt till segraren. Förra året segrade
anders ellström. Vem kommer att
vinna i år?
Julgransplundring: Den 6 januari
klockan 14. ett arrangemang i samarbete med kyrkan. Dans kring granen
och godis till alla barn blir det förstås.
alla är välkomna att fika till självkostnadspris.
Stipendier: På årsmötet i januari
beslutas om stipendier till personer
34
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AIF
vallen för att springa tillsammans
utvecklas år från år med bättre och
bättre resultat, säger den tävlingsansvarige anders rosenquist af Åkershult och fortsätter,

– alla är välkomna till våra söndagträningar om man känner för att
satsa på att gå eller springa nästa års
lopp.
Christer Nordemo

Stort fall framåt för innebandylaget

Magnus Ladulåsloppet – fem år
var IKJ Haninges Daniel Franco
Cereceda, som vann på imponerande
35:35 – den näst bästa bantiden
någonsin. Även damsegrarinnan
imponerade. Charlotte Karlsson från
Hässelby sK vann på 38:22 – nytt
banrekord för damer!
På 5 kilometer var det Pär arvered,
runday, som segrade på den utmärkta tiden 18:51. snabbaste dam var här
anne Mäkinen, adelsö, på goda
27:10.
Även adelsö IF fanns med på
banan med många deltagare från den
egna Löpargruppen.
– Det är roligt att se hur den grupp
som samlas varje söndag på adelsö-

Det var vid starten av årets lopp i
somras strålande sol och varmt precis som vanligt då Magnus Ladulåsloppet firade sitt femårsjubileum.
Men innan milloppet hann avslutas
så öppnade sig skyarna och de sista
löparna fick springa ”motströms” i
backen förbi kyrkan.
totalt sprang 157 löpare, varav 42
barn, inför den månghövdade publiken på adelsövallen och längs med
banorna. något som generell stack ut
var den genomgående mycket höga
nivån hos löparna. Inte bara topplöparna var riktigt snabba utan även
löparna bakom. snabbast av alla de
87 som kom i mål på 10 kilometer
36

Förra säsongen blev ett stort fall
framåt för adelsö IF:s innebandylag
då man i fler matcher än någonsin
hade tillräckligt med spelare.
några av de nya som tillkom hade
dessutom bakgrund som innebandyspelare, vilket naturligtvis höjde
nivån på laget. resultatet blev att
man var med i varje match hela
säsongen och höll sig kring
mitten/nedre halvan av tabellen,
istället för att vara sist eller näst sist
hela säsongen som tidigare.
till denna säsong har laget fått
bättre träningstider, i och med nya

Mälaröhallen, vilket inneburit en stor
skillnad. På träningarna är man över
20 spelare i genomsnitt, vilket är en
ökning på sex spelare jämfört med
förra säsongen.
– Vi har aldrig varit så här många
på träningarna, något som höjer kvaliteten på träningarna avsevärt, säger
anders rosenquist af Åkershult,
sektionsansvarig för adelsö IF:s
Innbandysektion.
Mer om framfarten för adelsö IF:s
innebandylag i serien kan ni läsa på
adelsö IF:s hemsida, adelsoif.se.
Christer Nordemo

AIF:s framgångsrika innebandylag.

Foto: aIF
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Ny sektion – Krocket
Under året har adelsö IF startat en
ny sektion – Krocket.
Under sommar och höst har en
grupp om cirka åtta personen använt
en del av fotbollsplanen för detta.
– Vi spelar flera varianter av krocket: svensk Krocket, Golf-Krocket
eller engelsk Krocket, säger den sektionsansvarige Hans Holm.

HE

– Under vintern har vi uppehåll,
men så fort planen kommit i ordning
till våren sätter vi igång igen. alla
som vill komma och prova på är då
varmt välkomna ned till adelsövallen
på söndagar mellan klockan 9 och 12.
Christer Nordemo
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Gredby gata, Oxhalsen, Horga, Prostens sten, Herrfjäll…
Det finns många platser på Adelsö som har ett namn i folkmun men inte på
kartan. Det finns också många platser som vi inte riktigt vet var de finns, eller
fanns. Var finns trollstenarna? Var stod väderkvarnarna?
Vi är några inom hembygdslaget som försöker dokumentera dessa platser
och ta reda på varför de heter som de gör. Känner du till några platser som vi
bör ha med?
Tanken är att vi ska försöka sammanställa namnen i en ”ny” karta över
Adelsö.
Vi skulle vara väldigt glada om du som har ett förslag kan höra av dig till:
Mail: agneta.collberg@nordemo.nu eller mobil 070-224 99 35
Foto:norDeMo/CoLLBerGs PrIVata arKIV

Till vänster: Stora vägen vid vägskälet mot ”Gredby gata, till höger: ”Oxhalsen”.
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ALSNU VIKINGAR

Alsnu gård på Alsnu udd får besök av många fotografer och filmteam. Senast spelades miljöer in som ska
användas för ett nytt vikingamuseum i Stockholm. Även Malin Rikardsdotter fick en roll.
– De tyckte att jag passade som träl, säger hon.

Vintergille och vikingadagar
stockholm. De hade med sig egna
skådespelare till scener med dialog
men, de tyckte att jag passade som
träl och filmade även mig en snutt.
21 januari har vi vintergille. Då är
alla som vill välkomna. till detta gille
har en dokumentärfotograf bett att
få komma. Håll utkik på hemsidan
för info www.alsnu. HYPerLInK
"http://www.alsnu.se/"se !
30 april – 1 maj har vi vikingadagarna igen. Kom gärna och hälsa på
oss då oavsett om du hittat ned till
oss tidigare eller ej! Välkommen!

Har du hittat ned till alsnu gård
ännu? alltså vikingagården nedanför
festplatsen. I år har det varit ovanligt
många besökare hos oss. Dels är det
många som gästar oss när vi har våra
evenemang men det är även många
som hälsar på när gården står tom.
Det syns i gästboken! sedan är det en
helt annan grupp som hittat till oss
och det är faktiskt inte vi själva som
pushat på. Det är gruppen filmskapare/fotografer. sedan tidigare har
diverse projekt såsom Julkalendern
och en fantasyfilm spelats in hos oss.
I november var det dags igen då ett
filmteam behövde vikingamiljöer att
filma för ett nytt vikingamuseum i

Malin Rikardsdotter Ahlin
ordförande i Alsnu vikingar
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Kompostföreläsning i Pannrummet
En solig lördag i mitten av september träffades trettio kompostintresserade utanför Pannrummet. Föreläsare var Gunnar
Eriksson från Kompostcenter AB på Överjärva Gård.
nästan allt organiskt hushållsavfall går att kompostera, även citrusskal, rotogräs och ogräs som gått i frö. Komposthinken bör inte ha större volym än
fem, sex liter. ständig tillförsel av material till komposten hjälper till med nedbrytningen, ju högre temperatur desto snabbare process. Fyll gärna på två
gånger i veckan på vintern.
Det finns komposterbara påsar av växtmaterial. Häll först ut kompostpåsens
innehåll och lägg därefter även påsen i komposten. Hoppa över kvistarna och
pinnarna i botten, men har du en aktiv kompost så lägg i lite av den när du startar. Blanda endast runt i det ytliga skiktet i komposten, utan syre
Illustration ur Gunnar Erikssons bok
blir det ingen kompostering över
”Kompost”.
huvud taget. alltför omfattande
och djup omrörning kan kyla
ned komposten. strömaterialet
är nyckeln till ett lyckat resultat.
Blanda i strö vid varje tömning,
en del strömaterial till tre delar
avfall. Börja det lukta illa, så
blanda i mer strö.
Trädgårdskomposter: Det går
utmärkt att samla allt från trädgården, löv, gräs, ogräs, kvistar i
en stor ”limpa” på marken.
Kvickrot och kirskål läggs först
för att torka och blandas sedan i
komposten. Färskt gräs är ett
utmärkt sätt att få fart på processen, det gäller även urin. Gräset
får inte packas, utan måste varvas. Det måste finnas tillgång till
syre för att det ska handla om
42

kompostering och inte om rötning. Vänds en gång om året. Det finns olika
typer av behållare, men näthållare torkar ut och hämmar processen.
Bokashi kökskompostering: är ett nytt sätt att ta hand om köksavfall. Med hjälp
av goda mikrober omvandlas matresterna till värdefull jordförbättring. Med
hink och strömaterial tillverkas jord i köket! ett par veckor efter att matresterna har lämnat köket kan du börja plantera!
Guldkannan: Kombinerad vattenkanna och potta. Urin är utmärkt som gödning, späd med vatten cirka en gånger tio.
Kompostering av rester av kött och fisk kräver skriftlig anmälan i förväg på
en särskild blankett till Miljö- och Hälsoskyddskontoret. Det går att få förlängd
sophämtningsintervall. soporna hämtas då var fjärde vecka och hämtningsavgiften reduceras med 50 procent. Återvinning ligger i tiden!
alla som har villatomt, fritidshus eller en ordentlig balkong kan med ledning
av boken Kompost själva ta hand om sitt organiska avfall.
Anita Björk
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Strafftaxa för Adelsöbor på bussarna kvar
som vi nämnde i adelsönytt i våras får man betala två kuponger extra om
man åker med accesskort mellan adelsö och stockholm(eller tvärtom) om
resan tar mer än 75 minuter. extradebiteringen sker när man lägger kortet på
biljettautomaten vid Brommaplan eller vid utresa på bytesbussen vid färjan.
Värna adelsö har i ett brev till sL begärt att denna orättvisa taxeeffekt för
adelsöbor avskaffas. tidsbegränsningen 75 minuter bör förlängas kräver
Värna adelsö.
Från årsskiftet införs enhetstaxa på sL. alla resor i länet kommer då att kosta
30 kronor oavsett resans längd. Men tidsgränsen 75 minuter blir kvar och kan
alltså innebära att adelsöbor får betala dubbel avgift.
Björn Rydberg

Högt betyg för färjan
Kerstin Mattsson i bagarstugan på Hembygdsdagen.

Foto: oVe WesterBerG

Tunnbrödsbakning
ett stående inslag på Hembygdsdagen har varit bakning och försäljning av
bröd i bagarstugan. I år fick vi klara oss utan bagarmästare agneta Collberg,
men fem glada amatörer hjälptes åt och hade fantastiskt roligt. Vi bakade surdegstunnbröd på ekologiskt fullkornsråg och fint malet dinkelmjöl. Jenny
Levin som är dietist hade satt degen. som vanligt hade brödet en strykande
åtgång med tidvis lång kö utanför bagarstugan.
Varför ska man välja surdeg? Bakar man bröd med surdeg så bryts gluten ned
i den sura miljön. PH-värdet i en surdeg kan vara så lågt som fyra. Gluten är
ett syralösligt protein. I en surdeg kommer mikrober, framförallt mjölksyrebakterier att jobba på att både äta socker i mjölet, bryta ned gluten och andra proteiner. Dessutom ser de till att mineraler i spannmål lättare kan tas upp i kroppen när vi äter brödet. För att biotillgängligheten ska öka i fullkornsbröd ska
det jäsa med surdeg. Då bryts fytinsyra ned och mineralerna blir mer tillgängliga för oss människor.
att använda så lokalt odlat ekologiskt mjöl som möjligt är att föredra. Det
har då växt i en naturlig miljö som passar för det sädesslaget och blir motståndskraftigare mot skadeinsekter och sjukdomar.
Anita Björk
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adelsöfärjan fick högt betyg i den kundundersökning som gjordes i somras. 95
procent är mycket eller ganska nöjda med färjan(för alla bilfärjor i sverige är
motsvarande siffra 93 procent). Men i två avseenden är passagerarna mindre
nöjda:
Bara 56 procent är nöjda med informationen vid störningar (jämfört med 71
procent för alla färjor).
andelen som är nöjda med komforten i passagerarutrymmet är 48 procent
jämfört med 63 procent för alla färjeleder.
Distriktschefen på Färjerederiet Per-olof eriksson säger att den viktigaste
informationskanalen är den digitala tavlan som finns på båda sidor.
– Men vi ska fundera på vad vi kan göra för att göra informationen bättre.
Vad gäller passagerarhytten blir det kallt när man i
inte stänger dörren. Men även här ska vi se om vi
kan göra något, säger han.
Blir det någon ny tur 23.30 som så många på
adelsö har önskat? särskilt på lördagskvällar?
– Det är inte jag som bestämmer turlistan. Det
sker på en högre nivå på trafikverket. Jag kan inte
lova något. Men jag ska ta upp frågan igen, säger
Per-olof eriksson.

•
•

Björn Rydberg
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Vett och etikett på Adelsö
nyinflyttad på adelsö? Gratulerar! Läs till exempel vår ordförandes staffan
erikssons lokalpatriotiska ledare, så förstår du vilket paradis du har hamnat
i. Har du bott på landet förut så kan du genast känna dig hemma, men är
du en stads- eller förortsmänniska kan det vara bra att känna till ett och
annat om hur det fungerar i mindre lokalsamhällen.
För det är precis vad adelsö är. en av de sista fickorna i den alltmer
förortsliknande ekerö kommun. Många av de historiska spåren ligger här
i öppen dag och människor som har det gamla trädgårds- och lantbruksadelsö i färskt minne kan vi möta på färjan eller i affären. Här känner vi
varandra. eller, om vi inte känner varandra så frågar vi: vem är det där?
så se upp!
till att börja med: sakta ned! Det finns några nollåttor – jo så säger en
del faktiskt fortfarande – som dammar igenom byarna med stora bilar mitt
i vägen med risk för liv och lem för cyklister, katter, ryttare och ungar och
annat småkrafs. Vi vet vilka ni är, för vi lär oss känna igen bilen.
För det andra: kör åt sidan och släpp förbi. och när någon annan släpper förbi dig, då ska du tacka! Icke- adelsöbor eller färskingar känns igen på
att de stirrar rakt fram på vägbanan utan vare sig artighet eller ögonkontakt.
För det tredje en självklarhet: släng inte ditt skräp utmed vägen!
I andra kommundelar frågar man: var bor han? så inte på ganska glesbebygda adelsö för här är ju frågan: vad har hon för bil? Den blir din identitet på färjan dit alla ska förr eller senare.
så räkna med höjda ögonbryn och i värsta fall onda ögat om du kört som
en biltjuv. Värre blir det aldrig och det kanske du inte störs av och är beredd
att leva med. Men då missar du förstås mycket av det som är adelsös
charm: den behändiga mixen mellan att lämna ifred och ändå bry sig om
sin granne.
Ingela Mæchel Westerberg
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Rederi AB Adelsö
– försöket som gick så snett
För drygt 100 år sedan försökte man på Adelsö starta eget ångbåtsbolag. Avsikten var att konkurrera med det stora Stockholmsdominerade Ångfartygs AB Drottningholm-Fittja som
sedan decennier skött trafiken till Adelsö – Munsö – Veckholm.
åriga fraktliggare som 2010 hittades
på tegelmästarens före detta vind,
visar hur det gick för adelsö. trots
aktieförsäljningen var det nog inte
alla på ön som slöt upp bakom det
”egna” bolaget. Det framgår att inseglingen på senhösten 1904 knappt
översteg vad adelsöbolaget måste
betala för enbart kol.
Ändå höll adelsöbolaget ut i två
och ett halvt år. Inte blev det bättre
av att man på slutet drabbades av att
man anställt en närmast bedräglig
kapten på ångaren. resultatet kunde
bara bli ett. efter seglationen 1906
gick bolaget i konkurs. alla på
adelsö förlorade vartenda öre av sina
surt förvärvade pengar. Kvar blev
bara fraktliggarna som så småningom glömdes bort.
Bortglömt verkar också minnet av
det misslyckade ångbåtsförsöket.
Kan det vara så att man inte ville
komma ihåg? skämdes man på något
sätt för att det gått så illa?

Initiavtagare var tegelmästare Gustaf
ericsson på stenby. argumenten var
de vanliga: stockholmarna skulle inte
skörta upp adelsöborna. Man sålde
aktier. av totalt 95 aktieägare kom 58
från adelsö. Det betyder att det var
var många hushåll som satsade av
sina sparpengar. en äldre ångare
inköptes och fick namnet adelsö.
I augusti 1904 startade verksamheten med dagliga turer till och från
Mälaröarna. Det gick snabbt åt skogen. Man hade knappast förutsett
reaktionerna från det stora bolaget.
Drottningholm – Fittja satte in dubbla båtar som delade upp traden så att
den nyanskaffade stora Caesar tog
bryggorna till och med sjöängen på
Munsö. Den gamla ekholmen fick
gå direkt till söderby på Munsö och
Kunsta på adelsö och sen vidare till
Veckholm. De tidiga morgonturerna
till stockholm kunde avgå mer än en
halvtimme senare och ändå vara i
stan vid samma tid. Biljettpriserna
sänktes.
Mirakulöst bevarade drygt hundra-

Ångfartyget Adelsö vid Mälartorget, troligen 1904

Foto: I Lennart rYDBerGs ÄGo

Ny bok om
ångbåtar
Med ångbåt från land
till stad. Om ångbåtslinjer i Mälardalens
jordbruksområden
heter en nyutkommen
bok av Lennart Rydberg, som handlar
rätt mycket om
Adelsö. Där kan man
bland annat läsa den
här berättelsen om
hur det gick när
Adelsöborna försökte
bli ångbåtsredare.

Lennart Rydberg

Foto: oVe WesterBerG

Lennart Rydberg
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sex farbröder och deras familjer på
olika gårdar på ön. I Görans stora
bildarkiv som han donerade till Hembygdslaget finns medryckande bilder
från glada släktfester på Grindby.
Men de bekymmersfria ungdomsåren ändades snabbt. när Göran
1952 var bara 16 år avled pappa
David. Det beslutades då att Göran
trots sin ringa ålder skulle ta över
Grindby. till sin hjälp fick han
mamma alices svåger sven Borneland som blev hans vän för livet.
Driften av det stora jordbruket gav
obegränsade möjligheter att utveckla
talanger för teknik och administration, inte minst på det ekonomiska
området. Gården moderniserades
efter hand med en stor maskinhall
som kronan på verket 1980. efter
nära 50 år, 1999, bestämde Göran att
det var dags att trappa ner och över-

Göran Lindblad framför ladugården i Grindby i mitten av 80-talet

låta Grindby till en yngre generation.
Mats Collberg blev hans efterträdare.
efter inflyttningen i den nybyggda
villan i norrängen var fältet fritt att
utöva alla de talanger som utvecklats
med åren. ekonomiadministrationen
i de flesta av adelsös föreningar kom
efterhand att överföras i Görans
vård. Detta underlättades av en förbluffande talang på It-området.
Intresset för fotografi utvecklades i
samarbete med barndomsvännen
stig Collberg och ligger till grund för
Hembygdslagets värdefulla fotosamling som skildrar adelsös historia
från 1900-talets början. och så medlemskapet i Birkakören.
Vi är många som sörjer vår gladlynte och temperamentsfulle vän.
Anders Sahlén
Ordförande för Adelsö
Hembygdslag 2009-2014

Foto: HeMBYGDsLaGet

Göran Lindblad 1936 - 2016
Jordbrukaren och klippan inom Adelsö föreningsliv Göran
Lindblad har gått bort efter lång tids sjukdom i en ålder av 80 år.
Göran växte upp på anrika Grindby gård, omgiven av en stor släkt
med farmor alfrida, pappa David
och mamma alice i centrum samt

närmast sörjande är hustrun Birgitta, hennes barn Åsa och Mats med
familjer samt syster och svåger
Marianne och Ulf eklund.
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En god granne
Under en 26 årig grannrelation blir man nästan omärkligt en del
av varandras historia.

U

hus. Där sökte denne pionjär att
genomföra ett omfattande projekt
som skulle utvecklas till hans drömträdgård. Visionen började ta form.
Men så en dag drogs en järnväg rakt
igenom hans livsverk. Då fick abelin
nog och flyttade resolut hela anläggningen till Båstad och började om där.
namnet norrviken tog han med sig!”
Både för Ulla och mig, och för
många andra, har abelins undersköna och välbesökta trädgårdar varit en
inspirationskälla och oas av enastående slag. Därför tog Ulla illa vid sig av
den exploatering som norr vikens
trädgårdar nu blivit utsatt för och
som hotar dess existens. Hon beundrade abelins kompromisslösa uthållighet. en uthållighet som hon själv
ofta visade prov på.
För Ullas livslust och kamp var
okuvlig. In i det sista uttryckte hon i
sina akvarellmålningar en stark och
livsbejakande känsla för växter och
landskap. Hon var också öppen och
empatisk och tog sig tid till trevliga
samspråk med oss grannar. Vi är
många som med saknad kommer att
minnas pratstunderna och hennes
varma personlighet.
För dem som bor på landet och
därtill på en liten ö har grannarna
stor betydelse. I Marielunds byalag

lla var min närmaste
granne i 26 år. Jag
minns det trevliga
och förväntansfulla
paret Ulla och sven
sahlberg, som en dag i april flyttade
hit till adelsö. Dessa båda naturälskare förtöjde sin vackra segelbåt vid
bryggan och blev medlemmar i
Marielunds byalag.
när vi i år som vanligt samlades för
vårröjning var Ulla med för sista
gången. trots sin svåra sjukdom tog
hon sig ner till bryggan. Kärleksfullt
omfamnade hon oss var och en. som
alltid värmde hennes ljusa leende och
innerlighet våra hjärtan, där hon
redan gjort ett djupt avtryck.
Under många år kämpade Ulla
heroiskt för sitt liv. om och om igen
tog hon nya tag. In i det sista skötte
hon sin trädgård som blomstrar från
tidig vår till sen höst.
Hon var skogvaktardotter från
Björnäs gård i norrviken som ligger
i Östergötland. Därför kunde hon,
märkligt nog, delge historien bakom
det välkända och fantastiska besöksmålet norrvikens trädgårdar, fastän
det ju som bekant är beläget i Båstad.
så här berättade Ulla: ”Grundaren
rudolf abelin bodde nära mitt föräldrahem i ett vackert och annorlunda
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Akvarell av Ulla Sahlberg

ingår ett tiotal villor och många av
ägarna är sedan länge medlemmar i
föreningen. Här råder en otvungen
och tolerant anda med respekt för
integritet och särart. Vill man träffas
är det ok, vill man vara för sig själv
accepteras det också. Kanske är det
kombinationen av kravlöshet och tillgänglighet som skapar goda grannar.
Jag upplever att man under en 26
årig grannrelation nästan omärkligt
blir en del av varandras historia.
Även vid ett sporadiskt umgänge
påverkar grannarna vardagen och
hemkänslan, direkt och indirekt.
särskild påtagligt blir det vid stora
förändringar i samband med sjukdom och dödsfall. Men även positiva
händelser som födelse, bröllop och
festligheter av olika slag går sällan

grannarna helt obemärkt förbi.
Denna bakgrund av pågående liv
influerar oss oavsett om vi står utanför eller inte. Den kan påminna oss
om att vi har förmånen att vara grannar, bra eller dåliga, under en begränsad tid och att vi alla är underkastade
samma obönhörliga villkor för vår
existens.
Ulla var en god granne. en granne
som med tiden blev en nära och god
vän. Jag saknar henne.
Min granne gick bort
ännu vinkar astrarna
från hennes trädgård
genom ridån av grenar
flimrande guld i motljus
Beryl Kornhill
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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 möjligheterna 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

människor 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.
sL:s strafftaxa för adelsöbor
bör avskaffas
Busstrafiken ska förbättras
Vi värnar vår lanthandel

•
•
•
•
•
•

•

Värna Adelsös styrelse 2016-17
Ordförande: staffan eriksson, sjövik, Lilla stenby, 070-277027
staffanmobil72@gmail.com
Vice Ordförande: Jan Gertz, Gredby, 070-2371034
brijan999@gmail.com
Sekreterare: Irena Lundberg, stenstorpsvägen, 073-404 70 39
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Kassör: Mats Lundgren, Marielund, 070-730 32 03
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Ledamöter:
anita Björk, sjövik, Lilla stenby, 070-7434354
anitabjork2@gmail.com
anders ellström, Marielund, 073-904 59 45
anders_ellstrom@yahoo.com
Lennart rydberg, Lundkulla, 070-322 02 61
lennart.rg@gmail.com
Maria skedinger, Hanmora, 073-807 19 75
mariaskedinger@gmail.com
Ingela Westerberg, sättra, 070-9393440
ingelawesterberg@telia.com
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