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ÅRSMÖTE LÖRDAG DEN 6 JUNI
Värna Adelsö har årsmöte på nationaldagen lördag 6 juni kl. 11.00–13.00 i
Adelsö hembygdsgård. Förutom sedvanligt
årsmöte blir det information och diskussion
om några viktiga Adelsöfrågor:
1. Allmän information om Alsnu
Skeppslag, Borins Handelsbod,
Tofta, Adelsö Krog, Sättra
Handelsträdgård, Det nya bussbolaget Arriva, Vildsvinsjakten,
Parkeringsplatser m.m.
2. Strandskydd och naturskydd med
utgångspunkt i allemansrätten.
3. Ställningstagande till Martin
Erikssons ansökan om förhandsbesked om vikingahamn och
vikingagård i Stakulla.
Efter årsmötet firar vi nationaldagen i
Uppgårdens Trädgård. Vi bjuder på kaffe
och vi sjunger gemensamt nationalsången.
Välkomna!
Jan Gertz, ordförande
VÄRNA ADELSÖ har till syfte att slå
vakt om Adelsös natur och kultur samt
att främja möjligheterna att bo och
arbeta på ön. Föreningen samlar både
bofasta
och
fritidsboende
som
medlemmar. VÄRNA ADELSÖ har
närmare 300 medlemmar.
VIKINGAHAMN I STAKULLA?
Martin Eriksson vill bygga en vikingahamn
med vikingagård i Stakulla i Lindby.
Hamnen ska bestå av en 18 meter lång
brygga. Där ska också byggas fem hus,
varav ett långhus om cirka 20x10 meter
och med en höjd av ca 8,5 meter. Här ska
förekomma en mängd olika aktiviteter och
större sammankomster. Byggena är
troligen tänkta att ske på strandskyddad
mark. Kommunen har skickat ärendet på
remiss till berörda markägare och andra
intressenter. Värna Adelsö kommer att
diskutera frågan på årsmötet för att sedan
yttra sig till kommunen.

Värna Adelsö

BREV OM BUSSTRAFIKEN
Busstrafiken till och från Adelsö fungerar
dåligt! Det skrev Värna Adelsö i en
skrivelse, med Agneta Collberg i spetsen,
till SL. Sedan Arriva tog över i våras har
trafiken försämrats. Bussar kör fel,
kommer inte alls eller missar färjan.
Särskilt för skolbusstrafiken har det varit
mycket problem under våren. Hela brevet
finns att läsa på www.adelso.se/va.
SERVICEN PÅ ÖN
Borins Handelsbod är till stor glädje för
oss på ön. Vi hoppas på en ännu större
kundkrets. Och vi vill uppmana alla
Adelsöbor att handla mycket och
regelbundet hos Borins.
Ön har fått en riktig restaurang, Adelsö
Krog, som kan nyttjas av såväl oss som
bor och arbetar på ön som av turister och
vid föreningssammankomster. Vi önskar
Adelsö Krog all framgång.
Caférörelsen vid Uppgården utvecklas
och vi hoppas att en vacker sommar ska
leda till många besök i den vackra
trädgården.
Sättra Handelsträdgårds villkor omförhandlas nu och vi hoppas den ska bestå
– till glädje för oss kunder såväl som för
Sättra som en viktig del av norra Adelsö.
Detta är en fråga vi kommer att bevaka.
Är man en större grupp som önskar utflykt
med buss har Adelsö Buss nu stor
kapacitet såväl för oss som för besökande
turister.
Ett aktivt entreprenörskap på ön kan också
hjälpa konstnärer och småföretagare att
etablera sig. En god hjälp i marknadsföringen kan vara det företag som familjen
Lagerkranz skapat, Adelsö Turism.
Vi hoppas vidare att Munsö Skola i
besparingstider inte skall drabbas av
nedskärningar, en fråga som angår oss alla
– såväl barnfamiljer som andra Adelsöbor.

www.adelso.se/va
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SERVICEBRISTER
Strömma Kanalbolag har vid anordnandet
av sina vikingamarknader slarvat med att
förbereda parkeringsplatser. Adelsö blev
under en helg i juli förra året en stor
parkeringsplats, utan att Adelsö hade
någon nytta av det. Bolaget har nu
inbjudits av Adelsö Föreningsråd (AFR)
till samråd inför årets arrangemang på
Björkö.
Samtal med Ekerö Kommuns ledning har
hållits i Hembygdsgården. Avsikten från
kommunens sida var att lyssna till
Adelsöbornas behov av hjälp att förbättra
servicen till turister till Hovgården.
Samtalet hölls i konstruktiv anda.
PRECISERING AV FÖRENINGENS
PROGRAMIDÉ FÖR STRANDSKYDD, NATURSKYDD OCH
ALLEMANSRÄTT
2008 års årsmöte gav styrelsen i uppdrag
att precisera Värna Adelsös ståndpunkter
när det gäller strandskydd och naturskydd
med utgångspunkt i allemansrätten. Här
följer en sammanfattning av styrelsens
förslag till precisering.
Kompletterande bebyggelse bör ske i och
intill byarna. Det är oerhört viktigt att
behålla kulturlandskapet och de många
vackra vyerna på ön. Detta kan ske genom
att ny bebyggelse som stör landskapsbilden
inte medges och att naturen vårdas.
Föreningen motverkar naturligtvis alla
former av nedskräpning oavsett om det är i
naturen eller i busskurer och på parkeringsplatser eller sopstationer.
Allemansrätten skall upprätthållas, inte
minst på vackra platser. Det gäller till
exempel platser med utsikt mot Mälaren.
Här bör ny bebyggelse som stör utsikten
inte tillåtas.
Tvister om allemansrätten förekommer
relativt sällan på Adelsö. Men de kan
förekomma och Värna Adelsö erbjuder sig
då att gå in som medlare om en medlem så
önskar.
Föreningen
stöder
vidare
bibehållandet av gamla vandringsstigar och
vädjar till markägare att bevara dem.
Värna Adelsö

Föreningen stöder kontroll och reduktion
av vildsvinsstammen. Den har blivit ett
problem för såväl markägare som för
vandrare.
Tillgängligheten till Adelsös inte bebyggda
strandpartier ska skyddas. Det händer att
fastighetsägare utan ensamrätt till strandparti, till exempel med staket och häckar,
försöker hindra allmänheten att nå
stranden. Detta är en fråga vi kommer att ta
upp i samtal med stadsarkitekten.
Läs hela dokumentet på föreningens
hemsida www.adelso.se/va.
STYRELSEN
Föreningens styrelse under verksamhetsåret 2008/2009 har varit Jan Gertz,
ordförande, ledamöterna Ann Baron och
Agneta Collberg, kassören Mats Lundgren
samt Lennart Rydberg.
Ordföranden kan nås på e-postadressen
brijan@spray.se
och
kassören
på
mlmj.lundgren@telia.com. Där, eller hos
andra styrelseledamöter, kan du till
exempel anmäla att du vill bli medlem,
beställa dekal à 5 kr, anmäla adressändring, anmäla avsaknad av eller
nyuppsättning av brevlåda samt framföra
önskemål och synpunkter.
Styrelsens informationsmaterial finns på
vår hemsida www.adelso.se/va.
MEDLEMSKAP OCH EKONOMI
Årsavgiften hittills är 50 kr per år och
medlem och betalas till Värna Adelsös
plusgirokonto 136 05 72-0. Var noga med
att ange ditt namn och din adress, helst
också e-postadress. Färdigtryckta inbetalningskort bifogas, men finns också
hos Borins Handelsbod. Nya medlemmar
kan betala avgiften på årsmötet. Endast
betalande medlemmar har rösträtt.
Föreningen har per den 30 april 256
betalande medlemmar. Kapitalet är drygt
28 000 kronor.
Bildekal finns att köpa hos kassören för 5
kr. Gör reklam för Värna Adelsö!
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