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Värna Adelsö

2008-06-15

Protokoll från årsmötesförhandlingar med föreningen Värna Adelsö den 15 juni 2008.
Lokal:
Tid:
Närv:

Adelsö Hembygdsgård
Kl 11.00 - 13.00
40 medlemmar

§1 Mötet öppnades av styrelsens ordförande Jan Gertz
§2 Till ordförande på mötet valdes Jan Gertz, till sekreterare valdes Agneta Collberg och till
protokolljusterare valdes Christina Qviberg och Barbro Furugren. Rösträknare skulle utses om
det blev aktuellt.
§3 Föredragningslistan godkändes.
§4 Röstlängden fastställs om rösträkning blir aktuell. Alla närvarande medlemmar hade
prickats av mot medlemslistan vid ingången och hade som betalande medlemmar rösträtt.
§5 Mötet godkände att möteskallelsen skett på rätt sätt.
§6 Verksamhetsberättelsen godkändes.
§7 Den ekonomiska rapporten med bokslut godkändes. Ett konto som bättre förräntar sig
kommer att skaffas.
§8 Revisorernas berättelse upplästes och godkändes.
§9 Mötet beslutade ge ansvarsfrihet för styrelsen.
§10 Till styrelse för 1 år för Värna Adelsö valdes:
Jan Gertz – ordförande
Ann Baron – ledamot
Agneta Collberg – ledamot
Mats Lundgren – ledamot
Lennart Rydberg – ledamot
§11 Till revisorer på 1 år valdes:
Bernt Collin – ordinarie
Lars Erik Udd – ordinarie
Björn Engström – suppleant
§12 Till valberedning på 1 år valdes:
Ove Wallin – sammankallande
Björn Rydberg
§13 Medlemsavgiften för 2008 / 2009 fastslogs till 50 kronor.
§14 Inga motioner hade inkommit.
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§15 Styrelsen arbetar vidare med de anförda uppdragen:
- Vildsvinsfrågan i samverkan med AFR och Mälaröarnas Jaktvårdskrets.
- Allmän bevakning av allemansrätten, natur- och kulturskydd och att en
konkretiserad verksamhetsidé presenteras till nästkommande årsmöte.
- Bevakning av försäljningen av Tofta och Lindby och framför allt bevakning
av allemansrätten till badet vid Hanholmen.
§16 Mötet föreslog också att styrelsen
- Kontaktar kommunen, Vägverket och markägaren angående nedskräpning
vid Sjöängen.
- Verkar för att åter få en skylt med turistinformation vid Sjöängen, som
Vägverket avlägsnade vid ombyggnaden av färjeläget.
- Tar fram en dekal med ”Värna Adelsö”.
På förfrågan om föreningen kan medverka till förbättring av badplatsen nedanför fotbollsplanen efter vinterns grisfest hänvisades till att kommunen lovat bekosta sand i
stället för gräs till badplatsen och att AFR/AIF utför upprustningen.
§17 Mötet avslutades och ordförande tackade för visat intresse.
Adelsö 080626

Jan Gertz
Ordförande

Agneta Collberg
Sekreterare

Christina Qviberg
Justerare

Barbro Furugren
Justerare

3

Bilaga till årsmötesprotokollet
Inför årsmötet gavs presentationer på följande områden.
Adelsö krog
Vildsvinskontrollen
Adelsö Hembygdsgård
Aktuella gårdsförsäljningar
Äldreboende / Senior 55+

Gäst:Christer Dahlqvist
Gäster:Lars Johnsson / Robert Möller
Jan Gertz, Gäst: Eva Axe
Jan Gertz
Jan Gertz

Beträffande Adelsö Krog berättade Christer att hans engagemang syftade till att kunna
erbjuda adelsöbor såväl som turister ett lockande restaurangalternativ och att han även hoppas
kunna medverka till ett förbättrat bemötande av turisterna även i övrigt. För att kunna ta emot
fler gäster vid restaurangen behöver han komma över intilliggande tomt och ligger i förhandlingar med kommunen om ett övertagande av marken till ett rimligt pris. Han påpekade att
beslut från kommunen behövs inom kort. Tomten skulle då även kunna medge att mindre
byggnad för övernattning skulle kunna uppföras.
Beträffande vildsvinskontrollen utgick informationen från att Adelsö föreningsråd (AFR)
inbjudit Mälaröarnas Jaktvårdskrets att hjälpa till att ena jaktlagen om behovet av samordnad
jakt. Ordförande i kretsen är Lars Johnsson och kommunens jaktlag på Munsö/Adelsö leds av
Robert Möller, bosatt på Munsö. Dessa bekräftade att de gärna hjälper adelsöborna och att de
väntar på att AFR samlar jaktlag och större markägare till gemensamt rådslag. Ove Wallin,
sekreterare i AFR, har haft kontakt med jaktlagen och har efter samråd funnit att rådslag bör
hållas först i augusti 2008, när alla berörda är samlade på ön. En inventering från bil en dag
under våren gav till resultat 94 observerade vildsvin på Adelsö.
Den kyrkliga samfälligheten övertar Adelsö Hembygdsgård från kommunen under hösten
2008. Inom församlingen arbetar en arbetsgrupp med Lars-Erik Udd som ordförande med att
ta fram en plan för övertagandet och de åtgärder som initialt bör vidtas. Innan några åtgärder
vidtas kommer föreningarna i AFR att informeras så att deras synpunkter kan beaktas.
Om de nu aktuella gårdsförsäljningarna fanns vid mötet intet nytt att anföra, annat än att
anbudstiden för Tofta Gård gått ut. Inga anbudsgivare hade så långt fått någon ytterligare
information från Stockholms kommun.
Frågan om äldreboende har tills vidare lagts på is beroende på att intresset från adelsöborna
hittills varit alltför magert för att arbeta vidare. Eftersom begreppet äldreboende är förknippat
med speciella bestämmelser om byggnadernas utformning konstaterades att bostäder för 55+
troligen är en bättre utgångspunkt för fortsatt sondering i ärendet. Möjligen kan nya intressenter för att planera byggenskap göra sig kända. Föreningsmedlemmarna kommer då själv-
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klart att få omedelbar information därom.

