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Verksamhetsberättelse för föreningen Värna Adelsö maj 2008-april 2009
Styrelsen för den idéella föreningen Värna Adelsö lämnar härmed sin berättelse för
verksamhetsåret 2008-05-01 – 2009-04-30.
Föreningen är registrerad som idéell förening med säte på Adelsö. Föreningen har eget
företagskonto på banken Nordea med Internettjänst.
Årsmötet 2008
Föreningen höll sitt årsmöte söndagen den 15 juni 2008 i Adelsö Hembygdsgård. Mötet
föregicks av information av Christer Dahlqvist om Adelsö Krog, av Lars Johnsson och Robert
Möller från Mälaröarnas Jaktvårdskrets om möjligheter till vildsvinskontroll på Adelsö, av
Eeva Axe och Jan Gertz om kyrkans övertagande av Adelsö Hembygdsgård, av Jan Gertz om
aktuella gårdsförsäljningar och äldreboende. Protokoll från årsmötet liksom nyhetsbrev har
funnits tillgängligt på föreningens hemsida ”adelso.se/va”.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Medlemsavgiften
fastställdes oförändrat till 50 kronor per medlem och verksamhetsår.
Styrelse och övriga förtroendemän
Till styrelse på ett år valdes Jan Gertz, ordförande, samt ledamöterna Ann Baron, Agneta
Collberg, Mats Lundgren och Lennart Rydberg. Vid konstituerande styrelsemöte utsågs
Mats Lundgren till kassör och firmatecknare när det gäller föreningens plusgiro och andra
eventuella finanskonton. Vid senare styrelsemöte utsågs Jan Gertz att vara firmatecknare för
föreningen.
Till ordinarie revisorer på ett år valdes Bernt Collin och Lars Erik Udd samt som
revisorssuppleant Björn Engström.
Till valberedning på ett år valdes Ove Wallin, sammankallande, samt Björn Rydberg.
Årsmötets uppdrag
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att särskilt arbeta vidare med vildsvinsfrågan i samverkan
med AFR och Mälaröarnas Jaktvårdskrets, att allmänt bevaka och utveckla verksamhetsidén i
fråga om allemansrätten, natur- och kulturskyddet. Styrelsen ålades att till kommande årsmöte
presentera en konkretiserad sådan verksamhetsidé. Styrelsen ålades också att bevaka försäljningen av Lindby och Tofta Gårdar, när det gäller den senare särskilt bevaka allemansrätten
till badet vid Hanholmen.
Mötet föreslog också styrelsen att kontakta kommunen, Vägverket och markägaren angående
nedskräpningen vid Sjöängen. Styrelsen fick vidare i uppdrag att verka för att Vägverket åter
sätter upp en skylt för turistinformation vid Sjöängen. Vägverket tog bort den gamla skylten i
samband med ombyggnaden av färjeläget. Styrelsen fick också uppdraget att ta fram en dekal
med ”Värna Adelsö”.
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Ekonomi och medlemmar
Antalet betalande medlemmar i Värna Adelsö är per den sista april 2009 256st året runt- och
fritidsboende. Av dessa är 48 medlemmar nytillkomna sedan förra året.
Den ekonomiska behållningen per den sista april 2009 är 28.125:50 jämfört med 25.987:- året
innan. Se särskild bokslutsrapport.
Särskilda aktiviteter
Adelsö Föreningsråd (AFR), där VA ingår som aktiv medlem, genomförde i september 2008 i
samarbete med Mälaröarnas Jaktvårdskrets ett samråd med jaktlagen på Adelsö om vildsvinskontrollen. Samrådet resulterade i en överenskommelse om en gemensam jaktdag på Adelsö
där jaktlagen jagar vart och ett på sitt jaktområde. Överenskommelsen kommer att utvärderas
och följas upp med insatser som aktörerna gemensamt bedömer viktiga.
Styrelsen har tagit fram dokumentet ” Programprecisering – landskap, tillgång till natur och
strand”. Dokumentet finns i sin helhet på föreningens hemsida och har också överlämnats till
stadsarkitekten i Ekerö kommun som samtalsunderlag. Stadsarkitekten har faktiskt önskat sig
ett dylikt dokument från VA.
Föreningen, som ansluter sig till kommunens översiktsplan, anser att kompletterande
bebyggelse bör ske i och intill byarna och inte på mellanliggande grönområden eller
odlingsmark. Det är enligt föreningen oerhört viktigt att behålla de många vackra vyerna
orörda på ön. Detta kan ske genom att ny bebyggelse som stör vyerna ej medges samt att
växtligheten hålls under kontroll så att den ej förfular naturen. Nya vackra vyer kan dessutom
skapas genom utglesning av skogsbestånd, dock ej på kort sikt genom kalhuggning.
Allemansrätten skall således upprätthållas på platser med sådan skönhetsupplevelse, i många
fall med Mälarutsikt, och ny bebyggelse där ej tillåtas. Föreningen uppfattar situationen på
Adelsö som att tvister om allemansrätten sällan förekommer. De må dock förekomma och
föreningen erbjuder sig gå in som moderator om medlem önskar en samtalslösning i tvisten.
Föreningen stöder vidare bibehållandet av etablerade vandringsstigar och vädjar till markägare att beakta sin skyldighet att behålla dessa. Föreningen stöder kontroll och reduktion av
vildsvinsstammen vars ökande förekomst blir ett problem för markägare såväl som för
vandrare. Det händer att fastighetsägare utan ensamrätt till strandparti t.ex med staketarrangemang söker hindra allmänheten att nyttja sedvänja att nå stranden. Riskerna med sådana
arrangemang kommer att tas upp i samtal med stadsarkitekten.
Lindby Gård kvarstår än så länge osåld. Tofta Gård har sålts till Walleniusfamiljen och ärenden som rör Tofta Gård kommer så småningom att kunna diskuteras med Wallfast AB, som är
Walleniuskoncernens fastighetsbolag. Föreningen ser fram mot att få närmare kontakt när de
formella frågorna kring fastighetsbildning och relationerna till arrrendatorerna på Tofta är
lösta. Frågan om allemansrätten till Hanholmsbadet har tydliggjorts i de kontakter som hittills
förekommit.
Föreningen har agerat i frågorna om nedskräpning vid Sjöängen. Åtgärder vidtogs
inledningsvis av SL men busskuren ser fortfarande då och då osmaklig ut. I fråga om
återuppsättning av turistinformationstavla vid Sjöängen hör den frågan till AFRs
ansvarsområde. Kontakter pågår.
Dekal ”Värna Adelsö” har tagits fram och utdelats till samtliga som under hösten var
registrerade som betalande medlemmar.
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I samverkan med övriga föreningar i AFR har skett och sker fortfarande försök att få kontakt
med Strömma Kanalbolaget i fråga om bolagets åtgärder för att bättre planera turisttillströmningen till vikingamarknader på Björkö. Vår avsikt är att undvika att Adelsö blir en stor
bilparkering för besökare på Björkö. Kontakter med Ekerö kommun aktualiseras nu efter flera
försök att få frågan om Hovgårdens och Adelsös service till världsarvsbesökare bättre ordnad.
Flera föreningar och näringsidkare har å sin sida gjort en hel del nu för att göra Adelsö mer
attraktivt. Vi gratulerar såväl ägare och personal som kunder till Adelsö Krogs nystart i
utökad form.
Vi konstaterar att förutsättningarna för Handelsbodens fortlevnad på Adelsö ser godtagbara ut
och att församlingen väl sköter Adelsö Hembygdsgård i avvaktan på att köpet skall kunna
slutföras helt och hållet. Fastighetsbildningen kvarstår. Det är slutligen också glädjande att
konstatera att Uppgårdens caférörelse i ny regi ser lovande ut för såväl adelsöbor som
besökare på ön.
Föreningen avser vidare att hålla kontakt med Munsö Skola samt med Sättra Trädgård för att
klargöra dessa enheters villkor för kommande år. Föreningen räknar med att rapport skall
kunna ges i samband med årsmötet.
Styrelsen

