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Verksamhetsberättelse 2012 för föreningen Värna Adelsö
Styrelsen för den idéella föreningen Värna Adelsö lämnar härmed sin berättelse för år 2012.
Föreningen är registrerad som idéell förening med säte på Adelsö. Föreningen har eget företagskonto ( plusgiro) på banken Nordea med Internettjänst.

Årsmötet 2012

Föreningen höll sitt årsmöte lördagen den 16 juni 2012 i Adelsö Hembygdsgård. Årsmötet
avsåg verksamhetsåret 2011. Mötet föregicks av information om Borins Lanthandel samt av
information om FORTUMS beredskap att möta elavbrott, som varit legio under året.
Viktigare övriga händelser som dokumenterats framgick bl.a. av AdelsöNytt, som presenterats
med ett julnummer och ett vårnummer. Övriga viktiga händelser och åtgärder framgick vidare
av föreningens dåvarande hemsida ”adelso.se/va” allteftersom den aktualiserats.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden. Medlemsavgifterna för 2013 fastställdes till oförändrat 50 kronor per medlem och år.

Styrelse och övriga förtroendemän

Till ordförande omvaldes Jan Gertz för ett år. Till övriga styrelseledamöter omvaldes Mats
Lundgren, Lennart Rydberg och Ingela Westerberg. Till ny styrelseledamot efter Jessica
Hjertén valdes Irena Lundberg.
Till revisorer omvaldes Lars-Erik Udd och Lars Skedinger. Till revisorssuppleant omvaldes
Björn Engström.
Till valberedning omvaldes Björn Rydberg (sammankallande) och Agneta Collberg.
Vid konstituerande styrelsemöte omvaldes Mats Lundgren till kassör och Irena Lundberg till
sekreterare i styrelsen. Björn Rydberg omvaldes att fortsätta som ansvarig utgivare för
föreningens tidning AdelsöNytt.

Årsmötets uppdrag till styrelsen

Styrelsen skall fortsätta verka för att ARRIVA snarast inför kommande vinter sätter in en
mindre och modernare lokalbuss för trafiken på Adelsö. Samverkan med vägföreningarna i
Mälby och Lindby ansågs viktig. Om möjligt bör bussens sträckning på södra Adelsö också
innehålla färd ner till Lindby Brygga.
Styrelsen fick i uppdrag att, genom kontakt med kommunens Tekniska Kontor ytterligare
bevaka frågan om återvinningsstationens funktion, utseende och tillgänglighet. Kontakt med
Ove Wallin, Solveig Brunstedt och Sessan Björk förslogs också.

Ekonomi och betalande medlemmar

Den ekonomiska behållningen per den 31 december 2012 är 33.694 kronor jämfört med
22.203 kronor vid motsvarande tidpunkt år 2011.
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Antalet betalade årsavgifter är, sedan särskilda påminnelser om avgiften sänts ut, vid
årsskiftet 2012/2013 369 stycken, en ökning med 61 årsavgifter sedan föregående år.
Några, vi kallar dem guldmedlemmar, har erlagt dubbel avgift, varför antalet betalande
medlemmar är något färre än de ovan nämnda 369. En insats som troligen lockat med en del
nya medlemmar är flygblad som delats ut med förkortad beskrivning av Värna Adelsös mål,
arbete och styrelse.
Styrelsen har under 2012 haft 5 protokollförda möten, nyhetstidningsmöten samt ett otal
samtals-, telefon- och e-mailkontakter.

Särskilda aktiviteter, tidning m.m.

Tidningen AdelsöNytt har utdelats till alla brevlådor på Adelsö samt, för dem som saknar
adress eller brevlåda på Adelsö, sänts till kända adresser i Stockholmsområdet. Nyhetsbreven
gavs ut i maj och november/december 2012 i uppskattad tidningsform. Ambitionen är att, så
långt ekonomin och arbetskapaciteten medger det, varje halvår ge ut ett nytt nummer av
tidningen. Redaktion, tillika redaktionschef, är Björn Rydberg. Ingela Westerberg assisterar
och ansvarar för formgivningen med annonsutformningsassistans av Ann Söderström. Vår
ambition är att tidningen liksom andra viktiga dokument skall återfinnas på vår hemsida, som
inom kort är omarbetad och kommer att heta ”varnaadelso.se”. Kalle Runristare assisterar vid
uppbyggnaden av den nya hemsidan och hemsidesansvarig inom styrelsen är Mats Lundgren.

Viktigare bevakningsärenden under året
Styrelsen har under året haft uppsikt över badplatsen vid Hallsta Båtsviken (Elsas vik),
Hanholmen och Horns Udde. Vad gäller Hanholmen har styrelsen haft kontakt med Menhammars skogsansvarige, som ställer sig positiv till att rensa upp trädridån vid Hanholmen. Innan
det kan ske måsta emellertid Skogsstyrelsen godkänna åtgärden, så att den inte skadar eventuella nyckelbiotoper. Vad gäller Horns Udde, tillhörande Sättra Gårds mark, har styrelsen redan under den gångna sommaren kunnat konstatera att ett av de två små strandskyddshotande
små husen använts som långtidsbostad under sommaren och en bra bit in på hösten. Ärendet
är anmält hos Stadsarkitektkontoret, som kunnat konstatera att bostadsarrangemanget bryter
mot de regler som gäller tillåten tid för boende vid strandskyddad mark. Vi har ännu ej fått det
slutliga, skriftliga utlåtandet från kommunen.
Styrelsen har noterat att skogsavverkning förekommer i ganska stor utsträckning på Adelsö.
För att få bättre grepp om skogsavverkningen har föreningen, gärna i samarbete med Gröna
Ön, planer på att inventera omfattningen av skogsavverkningen. Resultatet av sådan inventering får styrelsen återkomma med till kommande årsmöten eller i AdelsöNytt.
Föreningen haft fått larm om att ett vrak ligger på sjöbotten vid Adelsögården. Mark- och
sjöägaren har slagit larm, men kommunen uppger sig inte kunna göra något åt saken. Att
flytta båten är ägarens ansvar. Polismyndigheten har inte heller rätt att ta hand om båten.
Fråga om att bygga en extra brygga vid Sjöängen för att ge mindre privata båtar möjlighet att
göra tillägg för att lämna eller hämta besökare har förts fram till kommunen. Svar avvaktas.
Viktigare verkar för kommunen vara att få anlägga en turistbrygga vid vattnet nedanför Alsnö
Hus. Kontakten i ärendet upprätthålls emellertid.
Klagomål har till föreningen framförts om att bilmotorer inte stängs av i färjebacken på
Adelsö. Skyltar därom finns men har tidvis skymts av häckar. Önskemål om ytterligare en
skylt har framförts. De boende har själva tagit initiativ att söka lösning på frågan.

Värna Adelsö
Org.nr 8024390109

2013-05-10

3

Kontakterna med ARRIVA och SL har fortsatt utan påtagliga resultat. Emellertid har i slutet
av april 2013 den sedan länge efterfrågade mindre busssen på linje 312 börjat trafikera Adelsö. Vi får betrakta det som en senkommen framgång i föreningens påtryckningar. Till sist
även i samarbete med kommunens planeringsenhet, som tycker det är angeläget för turismen
på Adelsö att busstrafiken fungerar tillfredsställande. Vi hoppas därmed att vintertrafiken på
ön skall kunna genomföras utan dikeskörningar. ARRIVA säger sig ha inköpt ett stort antal
modernare bussar som kan sättas in på 311:ans linje så småningom. Det finns anledning att
följa utvecklingen med moderniteten på dessa bussar (värme, svalka) även i fortsättningen.
Ekerö Bostäder verkar nu fungera bättre i förmedlingen av bostäder till äldre personer utan
fungerande datorstöd hemma. Vi hoppas det håller i sig.
Föreningen har under året haft samarbete med andra föreningar. Det gäller förändringen vid
Uppgården, där familjen Wallin så småningom fått rätt att driva restaurang, café och
blomsterbutik. Vi önskar dem lycka i det kommande arbetet. Föreningen ställer upp som
ekonomisk garant vid valborgsfirandet tillsammans med AIF och AlsnuVikingar. Det är i
första hand Eldkonstnärernas kostnader som skall garanteras. Eftersom inträde numera tas av
vuxna besökare täcker inträdesavgifterna kostnaderna och garantibeloppen återbetalas till
de stödjande föreningarna.
Samarbetet med föreningarna i Adelsö Föreningsråd har utöver Uppgårdsfrågan också lett till
ett beslut att rensa i hemsidesförhållandena. Hädanefter upphör AFRs hemsida att vara modersida till föreningarnas hemsidor. Varje förening får således, med Kalle Runristares hjälp,
för ersättning svara för var och en sin egen hemsida. Värna Adelsö kan således i fortsättningen nås på ”varnaadelso.se”, men några steg återstår till dess sidan är färdigställd.
Slutligen kan vi med tillfredsställelse konstatera att kommunen lyckats med bedriften att efter
några års väntan återupprätta en återvinningsstation på hygglig plats på Adelsö. Vi gläds också åt att Adelsö Krog åter öppnat i ny regi.
Hot inför kommande år har dykt upp i konversationer med ö-bor. Bruna sniglar påstås öka i
antal. Vildsvinens öden är något höljda i dunkel. Antingen är de kring 100-talet liksom
tidigare eller också anses vintern ha varit för hård för grisarnas överlevnad och därför
reducerat stammen.

Adelsö som ovan
Styrelsen, Värna Adelsö

