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HEMSIDA UNDER www.adelso.se
Vi förbereder med Christer Nordemos
hjälp en hemsida som man kan nå via
adelsöföreningarnas gemensamma värdnamn ”adelsö.se”. Där skall man kunna
ta fram protokollet från senaste årsmöte, föreningens stadgar, info om möten
eller seminarier, aktuellt nyhetsbrev etc.
Informationen på hemsidan kommer
inte att ersätta nuvarande utdelning i
brevlådorna, som ju når fram även till
dem som inte har Internet.
ÅRSMÖTET 2004
Konstituerande föreningsmöte, tillika
årsmöte, hölls i Adelsö Hembygdsgård
den 12 juni 2004. Mötet antog enhälligt
föreningsstadgar och utsåg interimsstyrelsen att fortsätta som ordinarie vald
styrelse även under perioden fram till
nästkommande årsmöte i juni 2005.
Föreningens av årsmötet antagna syfte
är ”Att värna Adelsös natur och kultur
samt främja möjligheterna att bo och
arbeta på ön med respekt för dess miljövärden. Föreningen vill samla såväl fastsom fritidsboende”
Den av årsmötet valda styrelsen är:
ordförande Jan Gertz, tel 56051319 alt.
0702371034, e-post ”brijan@tiscali.se”,
ledamot Agneta Collberg, tel 56051560,
e-post ”agneta@nordemo.nu”,
ledamot Lennart Rydberg, tel 362136
alt. 56051249, e-post ”lennart-rydberg
@swipnet.se”,
Lars Carlsson har åtagit sig att vara
föreningens kassör, tel 56051021,
Revisorer är Desirée Björk och Bernt
Collin med Björn Engström som suppl.,
Valberedning är Ove Wallin och Björn
Rydberg med Wallin som sammankallande.
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MEDLEMMAR I VÄRNA ADELSÖ
Föreningen har inför årsskiftet nästan
180 betalande medlemmar och
kassabehållning på 7.018:-. Årsavgiften,
som gäller för verksamhetsåret som är
mellan årsmötena, är 50 kronor per
medlem. Vi har ännu ej skaffat ett konto
i föreningens namn utan fortsätter ett
tag till att använda ett separat postgirokonto i kassörens namn. Vill du gå in
som ny medlem, betala då avgiften 50:till Lars Carlsson, pgkonto nummer 13
60 572-0. Glöm inte att vara tydlig med
att ange namn, adress, telefonnummer
och mail-adress, om du har sådan.
EKERÖ KOMMUNS ÖVERSIKTSPLAN
Föreningen har dels anslutit sig till Adelsö
Föreningsråds yttrande om kommunens
planförslag, dels också avgivit yttrande för
föreningens del. Vi understryker i det egna
yttrandet vikten av att kommunen behåller
miljöbalkens skyddsbestämmelser. Översiktsplanen föreslår en inskränkning av
skyddet för betydelsefulla natur- och kulturvärden enligt miljöbalken 4:1 och 4:2 till
att gälla endast kommunens strandområden. Enligt miljöbalken gäller skyddet
samtliga öar i sin helhet i kommunen. Att
miljöbalkens skydd bör bibehållas
motiveras för Adelsös del av att ön är av
riksintresse för friluftslivet och för kulturmiljön. Vi har därför avvisat förslaget i
översiktsplanen. Skyddsbestämmelserna
innebär inte absoluta hinder för bebyggelse så länge den sker med hänsyn till de
värden som skall skyddas.
ALLEMANSRÄTT – STRANDSKYDD
Vi ordnar under våren 2005 ett par utbildningspass om allemansrätt och strandskydd.
Vi förbereder medverkan från Länsstyrelsen
och kommunens berörda organ. Annonser
kommer på hemsidan, anslagstavlor m.m.
Håll ögonen öppna och kom med!
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SÄTTRA DRIFT AB ÖPPNAR FÖR
NYA TURISTSTRÅK
Mats Gransell, föreningsmedlem och
VD för Sättra Drift AB , bekräftar att
vägen från Tofta västerut ner mot sjön
är öppen för besökare. Vidare är den
gamla vägen från Tofta ner till Lissbovik under rekonstruktion och öppnas
för naturpromenader, cykelturer och
ridning. Strandområdet och bryggan
vid Horns Udde är självklart tillgängliga för allmänheten. Obs! Undvik bil.
HYGGLIG START FÖR BORINS
LANTHANDEL
Patrik och Sofia Borin är nöjda med den
utveckling för lanthandeln som de nu
ser. Omsättningen har under hösten
stabiliserats på en nivå som ser ut att
möjliggöra för dem och oss alla att få ha
”vår egen” butik på Adelsö. Grattis
Patrik och Sofia – och lycka till även i
fortsättningen! Att Handlar’n finns är
viktigt för många av oss.
TRAFIKSÄKERHETSÅTGÄRDER
Föreningen har turen att ha två medlemmar, SvenEric Larsson och Ove
Wallin, som är ordförande respektive
ledamot i Ekerö Trafiksäkerhetsråd.
Rådet har möjligheten att via Stadsarkitektkontoret och Byggnadsnämnden i
kommunen föra fram ärenden till Vägverket. Resultat som inneburit säkrare
trafikförhållanden för resande från och
till Adelsö är anordnandet av vägkorset
Tappström-Färingsö samt på- och avfarten vid Sandudden. Arbete pågår för
att få fler viltskyddsstängsel utmed de
större vägarna, inte minst vid Menhammar. På Adelsö är det aktuellt med beslut om reglering av företräde vid uppfarten i färjebacken, där företräde i så
fall kommer att ges resenärer på Adelsö
Ringled. Vidare behövs bättre skötsel
av skarpa vägkanter, mötesmarkering mm.
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NY FÄRJA ADELSÖ-MUNSÖ 2006
MED ÖKAD KAPACITET
Den 2 september anordnade vi en
information i Adelsö Hembygdsgård,
där vi gästades av Vägverkets Färjerederi. Vi fick god information av VD
Anders Werner, tekniske chefen Mikael
von Zweibergk och projektledaren
Fredrik Skeppstedt och vid uppföljande
samtal av rederiets operative chef för
linfärjor, Jan Häggström. År 2006
installeras i färjeleden Adelsö-Munsö
en fyrfilig färja med en fil för större
fordon. Två parallellgående linor driver
färjan så att den kan styras mot vinden
och så att den vid behov kan bromsas
med en av linorna. Färjan utrustas med
två motorer vilket gör en situation med
haveri på en av motorerna hanterbar.
Viktigt eftersom boende och besökare på
Adelsö inte har någon alternativ landväg
att ta. Adelsöfärjan kommer att få egen
”platschef” och inte som nu lyda under
befäl på annan led. När den nya färjan
sätts in kommer den gamla att finnas
kvar som säkerhet under åtminstone en
övergångsperiod. Driftsproblem handhas av ansvarig platschef enligt rederiets
instruktioner. Vi fortsätter att bevaka
turtätheten för färjelinjen.
BREDBAND TILL ADELSÖ!
Tack vare att föreningar, företagare och
enskilda på Adelsö tryckt på till Ekerö
kommun om behovet av bredbandslösningar kommer installationen för ADSL
att vara klar på Adelsö före årets slut.
Du kan läsa mer om det under den särskilda länken till Bredband på Ekerö
kommuns hemsida.
HEMBYGDSGÅRDENS FRAMTID
Ekerö kommun har lämnat avtalsförslag. Förhandlingarna mellan kommunen och Adelsö församling är ännu ej
slutförda.

