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Verksamhetsberättelse 2013 för föreningen Värna Adelsö
Styrelsen för den ideella föreningen Värna Adelsö lämnar härmed sin berättelse för år 2013.
Föreningen är registrerad som idéell förening med säte på Adelsö. Föreningen har eget
företagskonto (plusgiro) på banken Nordea med Internettjänst.

Årsmötet 2013
Föreningen höll sitt årsmöte lördagen den 8 juni 2013 i Pannrummet. Årsmötet avsåg verksamhetsåret 2012.
Mötet föregicks av en diskussion om möjligheterna att genomföra räkning av vildsvinsstammen på Adelsö genom att för ändamålet engagera jaktlagen verksamma på ön. Roland
och Per Eriksson deltog. Diskussionen landade i bedömningen att det var näst intill omöjligt
att samla jaktlagen först för en diskussion och överenskommelse i ärendet och för det andra
att hitta lämpligt datum för räkningen.Vildsvinsräkningen har också diskuterats med Menhammars jaktansvarige Marcus Nilsson, som i sin bedömning ansluter sig till de svårigheter
att samla jaktlag som nämndes under årsmötets inledning. Frågan har därmed lagts åt sidan
tills vidare, såvida inte medlemmar tar upp den igen.
Viktigare övriga händelser som dokumenterats framgick bl.a av AdelsöNytt, som presenterats
med ett julnummer och ett vårnummer. Övriga viktigare händelser framgår vidare av föreningens hemsida ”www.varnaadelso.se” allteftersom den aktualiserats.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden. Medlemsavgifterna för 2014 fastställdes till oförändrat 50 kronor per medlem och år. Extra bidrag till föreningen hälsades välkomna.
Mötet avslutades med en uppskattad måltid i Pannrummet, bl.a. med frågetävling.

Styrelse och övriga förtroendemän

Till ordförande omvaldes Jan Gertz för ett år. Till övriga styrelseledamöter omvaldes Irene
Lundberg, Mats Lundgren och Lennart Rydberg. Till ny ledamot valdes Maria Skedinger.
Ingela Westerberg hade avböjt fortsatt ledamotskap och hon avtackades för sitt engagerade
arbete under flera år. Ingela lovade att fortsätta med utformningen av föreningens tidning
AdelsöNytt, dock ej de journalistiska insatserna.
Till revisorer omvaldes Lars-Erik Udd och Lars Skedinger. Till revisorssuppleant omvaldes
Björn Engström.
Till valberedning omvaldes Björn Rydberg (sammankallande) och Agneta Collberg.
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Vid konstituerande styrelsemöte samma dag 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
Årsmötets särskilda uppdrag till styrelsen blev
- att fortsätta leva upp till föreningens ändamål enligt stadgarna
- att undersöka villkoren för fiberutbyggnad för datorer
- att undersöka möjligheten att få en hjärtstartare till Pannrummet
(Civilförsvarsföreningen)

Ekonomi och betalande medlemmar
Den ekonomiska behållningen per den 31 december 2013 är 38.335 kronor och 50 öre jämfört
med 33.694 kronor vid motsvarande tidpunkt år 2012.
Intäkter för medlemsavgifter och sålda dekaler var under 2013 28.370:50. Antalet betalande
medlemmar var i slutet av året 472, varav några s.k guldmedlemmar som erlagt dubbel avgift.
Under år 2012 hade föreningen 369 medlemmar, under år 2011 var det 303 medlemmar.
Styrelsen har under år 2013 haft 5 protokollförda möten, nyhetstidningsmöten samt ett otal
samtals-, telefon- och e-mailkontakter.

Särskilda aktiviteter, tidning m.m.

Tidningen AdelsöNytt har utdelats till alla kända medlemsadresser. Nyhetsbreven gavs ut i
maj/juni och november/december 2013 i uppskattad tidningsform. Ambitionen är att, så långt
ekonomin och arbetskapaciteten medger det, varje halvår ge ut ett nytt nummer av tidningen.
Redaktionen består av Björn Rydberg (ansvarig utgivare) och Ingela Westerberg. Ingela redigerar och ansvarar för formgivningen av tidningen med annonsutformningsassistans av Ann
Söderström. Vår ambition är att tidningen, liksom andra viktiga dokument, skall återfinnas på
vår hemsida som nu heter ”www.varnaadelso.se”. Hemsidesansvarig inom styrelsen är Mats
Lundgren.

Viktigare bevakningsärenden under året

Skogsavverkningen på Adelsö bör studeras i samarbete med Gröna Ön, som också
uppmärksammat frågan. En syn under ledning av Bo Nylén från Naturskyddsföreningen har
genomförts på Kunstas marker. Menhammars marker blir som fortsättning intressanta i
sammanhanget.
Del av styrelsen har gjort ett besök hos Systembolaget för att diskutera bolagets intresse att
ånyo hitta lämpligt ombud på Adelsö. Borins har fallit bort som ombud beroende på att
samma ägare som driver öltillverkningen också äger affären. Denna kombination skulle kunna
gå emot EUs bestämmelser, en situation Systembolaget inte utmanar. Värna Adelsös styrelse
har sökt andra som lämpliga intressenter för ombudsmannaskapet men inte funnit någon ännu.
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Styrelsen har diskuterat idén om att stödja tillkomst av hjärtstartare för Pannrummet. Styrelsen har emellertid funnit att Hembygdsgården i första hand och är den lokal som behöver
hjärtstartare. Frågan har lämnats över till Adelsö Föreningsråd (AFR) att lösa, där Värna
Adelsö också deltar. Resultatet har blivit att alla föreningar i AFR bistått med pengar för
hjärtstartare. Insatsen räcker till inköp och installation av två hjärtstartare som kommer att
placeras i Hembygdsgården resp på idrottsplatsen. Värna Adelsö är den främsta enskilda
bidragsgivaren med 5000 kronor.
Bredbands- och mobilanslutningar på ön aktualiserades vid ett möte. Frågan har tagits upp i
det nu aktuella vårnumret av AdelsöNytt med förslag om att ordna en träff för allmänheten på
Adelsö i ärendet. Experter från berörda myndigheter bjuds in.
Kontakt med Arriva har skett och återkomsten av den mindre bussen som färdas på Adelsö
har realiserats.Kritik mot busstrafikens tidshållning m.m. har framförts till ARRIVA och till
kommunens trafikansvarige Jonas Hed. Generellt verkar dock busstrafiken fungera bättre än
tidigare.
Christer Svanberg har väckt vår uppmärksamhet på de utmed ringvägen i Stenby till synes
ruttna och fallfärdiga träden..Värna Adelsö har kontaktat Trafikverket som i sin tur kallat in
sitt vägansvariga företag Närlunda Schakt- och Transport AB att närmare undersöka
situationen. Föreningen har även talat med väghållaren som under våren kommer att avge
resultatet av sin undersökning. Undersökningen avgör vad som är Trafikverkets ansvar och
vad som är markägares ansvar. Det skall påpekas att Trafikverket byter väghållare för sina
vägsträckor i Ekerö kommun från och med 1 september 2014.
Efter 8 års skriftliga och samtalsvägen framförda synpunkter på Björkfjärdens brott mot
strandskyddslagen och allemansrätten på östra delen av Horns Udde har Ekerö kommun,
Byggnadsnämnden, äntligen givit Värna Adelsö rätt i sina krav på tillrättalägganden av
Björkfjärdens olovliga byggande och husanvändning. Enligt kommunens beslutshandling från
april 2014 framgår att Björkfjärden ej får genomföra brott mot strandskyddet på Horns Uddes
nordöstra och östra delar. Allemansrätten skall gälla! Markägaren har i skrivande stund ännu
ej gjort de av kommunen anbefallda förändringarna av förrådet/vänthallen vid den gamla
ångbåtsbryggan. Vi räknar med att det sker inom kort tid och vi kommer att hålla ett öga på
att de anbefallda förändringarna genomförs.
Slutligen gläder det oss att föreningarna på Adelsö kan ha nytta av varandras specialkunskaper. Således har Värna Adelsö kunnat bidra med ett remissvar från Adelsö Hembygdslag
till Stockholms Läns Hembygdsförbund angående vår syn på förslag som aktualiserats om
utvidgat strandskydd. Vi tackar för samarbetet.
Styrelsen

