Verksamhetsberättelse för föreningen Värna Adelsö 2018
Styrelsen för den ideella föreningen Värna Adelsö avger följande
verksamhetsberättelse för 2018. Föreningen har utgivit tidningen Adelsönytt med två
nummer samt i övrigt verkat i enlighet med stadgarna för att främja möjligheterna att
bo och arbeta på Adelsö samt värna öns natur- och kulturvärden. Föreningen
samverkar med andra föreningar genom Adelsö föreningsråd.
Medlemmar, styrelse och ekonomi
Styrelsen har bestått av sex ledamöter och två suppleanter. Lennart Rydberg,
ordförande, Jan Gertz, vice ordförande, Mats Lundgren, kassör, Anders Ellström,
Maria Skedinger och Stefan Wåhlin. Suppleanter Anders Gustafsson och Anna
Nagorna. Björn Rydberg har varit adjungerad och tjänstgjort som sekreterare.
Revisorer har varit Lars Skedinger och Lars Erik Udd med Bernt Collin som
suppleant. Styrelsen har förutom ett konstituerande sammanträde haft fyra
sammanträden samt därutöver avgjort brådskande ärenden per capsulam.
Tidningen Adelsönytt har utkommit med två nummer som utdelats till alla med
brevlåda på ön samt skickats per post till övriga medlemmar. Upplagan har uppgått till
750 exemplar.
Björn Rydberg har varit redaktör och till sin hjälp haft en redaktion bestående av Anita
Björk, Klas Dykoff, Irena Lundberg, Anna Nagorna och Lotta Persson. Trots svår
sjukdom skaffade Christer Svanberg med stor framgång annonser till tidningen. Ann
Söderström har svarat för formgivning och layout. Lasse Carlsson har tagit flertalet
foton i tidningen.
Föreningens ekonomi är god. Antalet betalande medlemmar uppgick vid årsskiftet till
571. Medlemsavgiften är 50 kr per år. Vid årets slut uppgick föreningens tillgångar till
ca 96 000 kronor. De största utgiftsposterna utgjordes av tidningen, omkostnader vid
medlemsmöten samt priset till årets Adelsöbo. Föreningen har lämnat bidrag till
Valborgsmässofirandet och till Veteranfordonsdagen.

Årets Adelsöbo
Till årets Adelsöbo 2018 utsågs ”Ubbe” Urban Hasselström för hans oförtröttliga
insatser för evenemang på Adelsö.
Årets verksamhet
Vildsvinen framfart på jordbruksmark, tomter och natur framstår fortsatt för många
som ett av de största problemen på ön. Föreningen har under året sökt öka
uppmärksamheten kring frågan och tagit olika kontakter, bl.a med jaktvårdskretsen.
Ytterligare initiativ planeras.
Efter att frågan om bussbytena togs upp på föregående årsmöte har föreningen
uppvaktat entreprenören Arriva. Aktionen har lett till att vi fått löfte om att det åter ska
bli direkta bussar till och från Adelsö. Föreningen har i skrivelser till kommunstyrelsen
och barn- och ungdomsnämnden stöttat föräldrarnas krav på förbättringar gällande
Adelsö förskola. Försök att få till stånd en färjetur kl. 23.30 har inte lett till framgång.
Inte heller ansträngningarna att få Adelsö Butik till postombud ännu lett till framgång.
Initiativ har tagits för att öka förutsättningarna för fiberanslutning för de delar av ön
som ännu saknar sådan. Frågor rörande den planerade bebyggelsen vid Lillängen
bevakas löpande. I skrivelse till Landstinget/Regionen har påtalats det orättvisa att
dess skärgårdsstiftelse inte ägnar skärgårdens Mälardel någon som helst
uppmärksamhet. Ansträngningarna att värna allmänhetens tillträde till stränderna har
fortsatt under året.
Föreningen har i likhet med tidigare år på vandringsdagen i maj delat ut saft och kakor
vid utsiktstornet på Kunstaberg samt medverkat genom en station vid Tofta vid
veteranfordonsrallyt.

