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ÅRSMÖTET 2006 
Årsmötet hölls i Adelsö Hembygdsgård 
den 17 juni. Protokollet finns på 
föreningens hemsida www.adelso.se/va. 
Årsmötets särskilt uttryckta uppdrag till 
styrelsen för 2006/2007 var att verka för en 
bättre kontroll av vildsvinsstammen, att 
Munsö skola får ökad resurstilldelning för 
det kommande läsåret, att café vid 
Uppgården återupptas, utveckling av 
servicen för turister till världsarvsområdet 
vid Hovgården, nya äldrebostäder i 
Prästgårdsparken på Adelsö. Styrelsen 
bevakar också Ekerö Bostäders policy, 
invigning av nya färjan, Adelsögården, 
bebyggelsen på Horns udde. Motion har 
slutligen inkommit rörande brandskyddet 
på Adelsö. 

VILDSVINSKONTROLLEN 
Föreningen inbjöd öns större markägare 
samt jaktlagen till samråd om kontroll av 
vildsvinsstammen. Samrådet leddes av 
ordföranden i Mälaröarnas Jaktvårdskrets 
Hasse Svensson. De deltagande hade olika 
inställning till hur man bör förhålla sig till 
kontroll av vildsvinsstammen. 

Tillförlitlig kartläggning av stammen var ej 
gjord. Sker bäst under vinterhalvåret när 
djuren håller sig i skyddsläge. Kretsen vid 
mötet enades om att fortsatta lokala samråd 
lämpligen sker inom Mälaröarnas 
Jaktvårdskrets. Förslag om att jaktlagen på 
Adelsö skulle ta saken i egna händer 
avvisades. Sätt att skydda sig mot besök av 
vildsvin föreslogs. Undvik matning på eller 
vid tomten, sätt upp tillsäckligt höga 
elstängsel! 

Under hösten 2006 och den milda vintern 
har vildsvinens framfart bl.a. på tomtägares 
gräsmattor varit hänsynslös. Här är 
lagstiftningen solklar, det finns ingen 
allesvinsrätt som medger sådan förödelse. 
Värna Adelsö kommer därför att kraftigare 
reagera, troligen tillsammans med andra 
föreningar, för att få kommunens jägare 

och Jaktvårdskretsen att ena sig i en 
påtaglig aktion för reduktion av 
vildsvinsstammen. Aktualiseras inför 
årsmötet. 

MUNSÖ SKOLA, FÖRSKOLOR 
Styrelsen begärde under sommaren samråd 
med Kommunstyrelsen och Barn- och 
ungdomsnämnden om resurstilldelning till 
Munsö skola. Skolledningen kan glädjande 
nog meddela att situationen nu är mer 
hanterbar än vad man kunde befara inför 
skolårets start hösten 2006. Även de 
kommunala förskolorna på Munsö och 
Adelsö har fått bättre förutsättningar. Vår 
önskan är att det inte skall missgynna 
daghem och förskolor i privat regi i vår del 
av Ekerö. 

UPPGÅRDEN, HOVGÅRDEN M.M. 
Caféet vid Uppgården kom igång snart 
efter midsommaren och Johan Björk lär 
vara intresserad av att fortsätta med längre 
öppethållande sommaren 2007. 
Kommunsamråd om bl.a Hovgården och 
Hembygdsgården somnade in under hösten 
och vi förväntar oss snara återupptagna 
kontakter. 

ÄLDREBOENDE 
Ekerö Bostäder avvisar föreningens förslag 
om kontaktpolicyn för de köande till 
bostäder. Sju personer boende på Adelsö 
köar nu för markbostad i Hovgården. 
Kommunen har numera avvecklat sitt 
ägande i Hovgårdsbostäderna liksom i Brf 
Lillängen. Förväntningarna att Ekerö 
Bostäder skulle engagera sig i utbyggnad 
är låga. Vi får i kontakt med församlingen 
pröva egna initiativ. I samarbete med Peter 
Östergren, Sörgården, ordnar vi därför en 
utställning för och ett samråd med 
medlemmar om möjliga, attraktiva 
lösningar för framtida nybyggnation i 
Prästgårdsparken på Adelsö. Tid och plats 
blir lördagen den 2 juni i Adelsö 
Hembygdsgård. Anslag kommer på öns 
större anslagstavlor. 
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SVARTBYGGE VID HORN HOTAR 
ALLEMANSRÄTTEN! 
Vid Horns brygga, Sättra, har Fastighets 
AB Björkfjärden företagit ett svartbygge 
av rätt betydande omfattning. Två äldre 
förrådsbyggnader har förändrats med 
uppenbar avsikt att användas som 
fritidsbostad eller dylikt. Därtill har i 
strandkanten uppförts två minihus med 
samma inriktning. Alla fyra byggnaderna 
har försetts med el- och va-ledningar. 
Allihop utan något som helst tillstånd och i 
uppenbar strid mot strandlagen. Platsen är 
av uppenbart intresse för det rörliga 
friluftslivet och det är väsentligt att 
allemansrätten inte inskränks. 

Föreningen Värna Adelsö har muntligt och 
skriftligt upprepade gånger påtalat det hela 
för Ekerö kommun och krävt återställning 
av området. Kommunen har gjort vissa 
förberedande undersökningar och inlett 
viss korrespondens med fastighetsägaren. 
Dock utan resultat. I mitten av mars sände 
Värna Adelsö därför en skarpare skrivelse i 
ärendet till Länsstyrelsen samt till 
kommunstyrelsen och byggnadsnämnden i 
Ekerö kommun. Kommunen väljer att 
överlämna ärendet till byggnadsnämnden 
och ge kommunstyrelsen det för 
kännedom. Läs vidare på hemsidan. 

VÄGARNA OCH FÄRJAN 
Under senhösten gjordes en ”vägsyn” av 
Adelsö Ringväg där Vägverket, Närlunda 
Schakt och Värna Adelsö, genom Ove 
Wallin, deltog. Vägen behöver rustas upp 
till bättre standard än vad som ingår i 
väghållarens (Närlunda Schakt) ansvar. 
Vägverkets representant kunde konstatera 
att såväl beläggning som breddning mm 
behöver förbättras och dessa åtgärder lär 
nu vara uppförda på Vägverkets 
åtgärdslista. Åtgärder som röjning, 
kantförstärkning med grus samt fyllning av 
större gupp utförs ganska omgående. 

Vår nya färja invigdes under sensommaren 
och Ove Wallin representerade där Värna 
Adelsö. Diverse tekniska haverier har 
inträffat som i några fall gjort färjan 

obrukbar. Tack vare goda och handfasta 
initiativ från vår lokala färjepersonal har 
trafiken kunnat återupptas snabbt med 
hjälp av reservfärjan men även med 
sjöräddningskryssarens hjälp. Det har varit 
svårt att få information om haverierna via 
radio. Där ligger problemet på en högre 
nivå inom Vägverket samt Sveriges Radio. 
Vi för dialog med dessa om dessa 
oacceptabla problem. Passagerarhyttens 
vintertemperatur har varit låg. Detta söker 
man åtgärda med nya element och kanske 
isolering. Om var och en tänker på att 
stänga dörren till utrymmet stannar värmen 
bättre kvar. Färjan ta fler bilar, går fortare 
och har låg bränsleförbrukning. Bra för vår 
miljö. 

BRANDSKYDD 
Södertörns Brandförsvarsförbund har nu 
fått Ekerö kommuns uppdrag att svara för 
brandskyddet. Det innebär att beredskapen 
och resurserna ökar. Brandvärn blir kvar på 
Adelsö, Munsö och i Hilleshög. Förslag till 
handlingsprogram kommer att tillställas 
Ekerö kommun under kommande höst. Vi 
räknar med att föreningarna på Adelsö får 
ärendet på remiss. 

BLI MEDLEM! 
DAGS BETALA AVGIFT FÖR 2007 
Plusgirokontot står i Lars Carlssons namn, 
numret är 1360572-0. Ange tydligt ditt 
namn och att avgiften avser Värna Adelsö. 
Avgiften är 50 kronor per medlem och år. 
Använd gärna bifogat inbetalningskort. 
Medlemsantalet nu är ca 200, 
kassabehållningen ca 13 000 kronor. 

ÅRSMÖTET 2007 ÄGER RUM I 
ADELSÖ HEMBYGDSGÅRD 
LÖRDAGEN DEN 16 JUNI KL 11.00. 
KALLELSE ANSLÅS. 
 
Föreningens styrelse 2006/2007 består av 
Jan Gertz, ordförande och ledamöterna 
Ann Baron, Lars Carlsson, Agneta 
Collberg, Lennart Rydberg. Vägfrågor 
bevakas av Ove Wallin, tillika 
sammankallande i valberedningen. 
 

Adelsö, mars 2007 


