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Värna Adelsös syfte är att slå vakt om
Adelsös natur och kultur samt främja möjligheterna att bo,
arbeta och tillbringa fritiden på ön.
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Det är mycket på Adelsö. Ö och utkant i kommunen gör att en särskild organisation behövs för att vi ska få rättvis uppmärksamhet
för våra frågor. Det är stor skillnad mellan att
som enskild ta kontakt med olika instanser
och att höra av sig som organisation eller för
den delen tidningen Adelsönytt.
Ju fler vi är desto mer blir vi lyssnade
på. Det senaste beviset på det är segern i
bussfrågan som redovisas på annan plats i
tidningen. Många Adelsöbor har visat på att
det inte fungerar att byta buss vid färjeläget
vid Sjöängen. Från kommande tidtabellsbyte
blir det nu genomgående buss. Då försvinner
också orättvisan med att det ibland kostat
extra att komma ut till Adelsö.
Men andra problem består. Vildsvinen är
kanske det mest påträngande. Utan naturliga
fiender blir de väldigt många och kan gräva
upp hela kratrar på många håll. Deras framfart drabbar inte bara tomtägare utan även
möjligheterna att bedriva lantbruk. Föreningen har på olika sätt tagit upp frågan men
mer behövs. Nya tag planeras.
Posten vill fortfarande inte låta affären
distribuera paket. Frågor kring allemansrätt

och bostadsförsörjning måste bevakas. Fler
frågor kommer upp. Vi behöver stöd från
fler. Alla får Adelsönytt men med 50-lappen
för att vara med i Föreningen Värna Adelsö
gör du en insats både för dig själv och andra.
Under sommaren kommer vi att höra av oss
till alla på ön. n

Lennart Rydberg
ordförande värna adelsö

3

adelsönytt juni 2019

adelsönytt juni 2019

Helena Hjälmbrink med hästarna
Chasimir och Aksel och hunden Chilla.

360 000 hästar, det blir rätt många stall.
Några av dem ligger på Adelsö och jag tänkte
ta en tur runt ön och höra lite mer om deras
verksamheter. För helt ärligt - på många av
öns vägar och stigar ser jag resterna av dessa
djur i form av mockor. Förhoppningen är att
kunskapen om stallens verksamheter kan
göra mig lite mer överseende med dessa.

Skatteverket, och du kan alltså tex ta ridlektioner om du har rätt till friskvård. Läs mer
på www.erkeroridskola.se.
KOMMER FRÅN NÄR OCH FJÄRRAN

På öns norra spets kommer vi till Sättra Gård.
Längst in på gården, efter WMR Maskin,
ligger Stall Lövlund. Stallet ägs och drivs av
Ulla Ekström von Essen och här arrangeras
helgkurser och veckoläger i till exempel
frihetsdressyr och sitsträning (alltså hur du
sitter i sadeln). Kurserna är mycket populära
och efterfrågade med både nationella och internationella tränare och deltagare. Se Ullas
kursutbud på www.hippocoach.se.

HÄSTAR HELA DAGEN

Låt oss ta ön medsols och ta vänster efter
färjebacken. Vi tar första till höger, mot Stall
Stenstorp. Stallet ägs och drivs av Lene Wallin och här bedriver man verksamheten Grön
Omsorg. Här har ett antal vuxna med funktionsnedsättning sin dagverksamhet och är
med och tar hand om stallet och hästarna. Det
kan tex innebära att vara med vid mockning,
utfodring och vattning.

BEHANDLANDE HÄSTAR

På Sättra Gård huserar även Karolina Lallerstedt i stallet som hon kallar Ett stall fullt av
glädje, tillsammans med sin sambo Johan Norberg. Förutom en mindre verksamhet i hästhållning och ridlära för privatpersoner ligger
fokus på Hästunderstödd Terapi (HUT). Karo-

STÖRSTA STALLET

Nästa stopp blir nere i Lindby. Här äger och
driver Menhammar Stuteri öns största stall
med ca 60 hästar. Som företagsnamnet
skvallrar om så jobbar man med att föda upp,
träna, tävla och sälja travhästar. Totalt sysselsätter man 55 st anställda på Mälaröarna
varav en handfull på Adelsö.

ATT TACK(L)A
EN MOCKA
En ny rapport från högskolan i Dalarna visar
att landets ca 360 000 hästar skapar 38 000
jobb och levererar drygt 6 miljarder i skatt.
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»Sedan 2018 klas-

sas ridning som
godkänd friskvårdsaktivitet hos Skatteverket.«

KLASSAT SOM FRISKVÅRD

Mittemot Lundkulla ligger Stora Karlslund
och här bor Helena och Christer Hjälmbrink.
Sedan 10 år tillbaka driver Helena Ekerö Ridskola inne vid Ekebyhovs Slott. På ridskolan
har man ungefär 40 ponnyer och hästar, och
på gården på Adelsö uppemot 10 st. Under
somrarna är det fler hästar på Karlslund då
ridskolehästarna går på bete samt att man
arrangerar sommarridläger. Tanken är att
även starta en mindre ridskoleverksamhet
på Adelsö året runt. Sedan 2018 klassas
ridning som godkänd friskvårdsaktivitet av

lina och Johan har sedan 8 år tillbaka ett nära
samarbete med vårdföretaget Attendo, som
på Sättra Gård bedriver helg- och lovverksamhet för ungdomar med funktionsvariationer.
Ungdomarnas diagnoser har ett brett spektrum och är ofta av både fysisk och psykisk
karaktär. Förutom att Attendos verksamhet
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MINNS DU SOMMAREN? VAR DEN SVAL?
VÄNTA INTE TILLS DET ÄR FÖRSENT IGEN...
VI SÄLJER OCH MONTERAR

SOLSKYDD

Utvändiga solskydd

Kjell Lundqvist vattnar och håller stallområdet rent
och snyggt. Här med Chasek och Micke, två av de tio
hästar som finns i Stall Stenstorp.
foto: britt-louise morell

Varje lärdagsmorgon året runt samlas ett 20-tal
funktionsvarierade ungdomar vid stora stallet i Sättra
för att träna både kropp och själ med Karolina Lallerstedts hästar. foto: birgitta rydberg

ger ungdomarna tillgång till avkoppling, miljöombyte och natur så är timmarna i Karros stall
ett stående inslag, 52 veckor om året.
Att använda sig av 500 kg häst i behandlingen av personer med nedsatt psykisk och
fysisk förmåga kanske inte är det första man
tänker på som metod, men faktum är att samspelet mellan människa och djur kan påverka
både kropp och själ. Samlingsbegreppet HUT
är när hästen och ridningen är en del i behandlingen men att målet är något annat än att
lära sig rida. Till exempel så skapar det rörliga
underlaget (hästen) väldigt goda förutsättningar för balans- och koordinationsträning.
Samvaron med hästar ger också träning i
sociala och psykologiska färdigheter eftersom det krävs uppmärksamhet och närvaro
för att vara tillsammans med hästar på ett
säkert sätt.

av hobbymässig karraktär, men när den var
som högst travtränades hästarna flera dagar i
veckan. Den häst som sprungit in mest pengar
kallas Busan och gör fortfarande fog för sitt
namn, trots att hon sedan länge är pensionerad från travbanan. Nettan berättar att hästar
med lite “udd” oftast är de som gör sig bäst
på travbanan, så hon har alltid haft överseende med Busans ibland förargelseväckande
humör.
När vi nästan är tillbaks där vi startade,
på Norrängens parkering, mer precist, ligger
den. Brun och halvvägs förmultnad. Mockan.
Men som upplyst tänker jag nu: Vad många
personer den där högen ändå gör gott för.
Den rehabiliterar vuxna och ungdomar, med
eller utan funktionsnedsättning, den lockar
kursdeltagare till vår ö och den gör att fler
människor får chans till att inte bara bo, utan
också verka på Adelsö. Och snart är den ett
minne blott, tack vare förmultningen. Kanske,
tänker jag, borde jag ta med den hem och
gödsla mina gängliga tomatplantor. n

SISTA STOPPET

Vi lämnar Sättra Gård och på vägen till färjan
passerar vi Kunsta. Här huserar Anette Nyberg sedan 20 år tillbaka tillsammans med
sambon Bosse. Numera är aktiviteten i stallet

Terrassmarkiser

Fönstermarkiser

Invändiga solskydd & insynsskydd

Lamellgardiner

Effektgardiner
Samtliga
solskyddslösningar
måttanpassas efter
just dina mått.

Plisségardiner

Screenmarkiser

Kontakta oss på
info@faringsotra.se
så hjälper vi till.

Rullgardiner

Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14, sön 10-14 • Tel: 08-560 241 00
• info@faringsotra.se • www.faringsotra.se Färentunav 65, 179 75 Skå

Marja Conradsson
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foto: birgitta rydberg

Stintan och Nisse: ÅRETS ADELSÖBOR
Varje år utlyser Värna Adelsö ett pris till Årets Adelsöbo. Det går till
någon som gjort betydelsefulla insatser för vår ö under det senaste året.
Värna Adelsös styrelse har i år valt att utse
två personer till Årets Adelsöbor: Christina
Qviberg, alias Stintan, och Nisse Vernersson.

finns till hans hjälp). Han hjälper till i Adelsö
Evenemang och han är en självklar tomte på
julmarknaden och julgranplundringen. Nisse
är funktionär vid Magnus Ladulåsloppet. Och
han; ja, även hans lista kan göras jättelång.
Bådas arbete har öns bästa för ögonen.
Ingen arbetsuppgift är för liten. Alla jobbuppgifter genomförs ideellt med kunskap och
ansvar utan att de framhåller sig själva. Det
stora sker i tysthet, ja det kan vara Stintans och
Nisses motto! n

MOTIVERINGEN ÄR FÖLJANDE:

Stintan och Nisse är involverade i nästan alla
av de många aktiviteter som genomförs på
Adelsö. Stintan är ett ankare vid Hembygdslagets träffar. Fixar kaffe och hembakt och ställer
i ordning lokalen både före och efteråt. Ansvarar för lotteriet på Hembygdsdagarna. Och står
alltid i en kiosk på festplatsen på Midsommarafton. Och hon matar vildkatter. Och hon; ja
listan kan göras jättelång.
Nisse är en klippa i Tisdagsgruppen som
ansvarar för underhållet av Adelsövallen. Det
är tack vare Nisse som idrottsplatsen alltid är
i fint och nyklippt skick (även om några andra

Prissumman på 5000 kronor kommer att
överlämnas på Värna Adelsös årsmöte lördagen den 8 juni.
Björn Rydberg
Stefan Wåhlin
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Vi förmedlar flest bostäder på Ekerö!
Skall du köpa eller sälja bostad på Ekerö? Då skall du kontakta oss, vi
förmedlar flest bostäder och har stenkoll på hela Ekerö. Ring oss så
berättar vi mer om hur du kan göra ditt livs bästa bostadsaffär.
Välkommen!

ADRESS: Ekerövägen 82, Ekerö TELEFON: 08-560 328 40 MEJL: ekero@maklarringen.se
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ADELSÖ EVENEMANG 29 JUNI 2019

HEMBYGDSGÅRDEN
foto: lasse carlsson

För en kort tid sedan framkom det att kyrkan avser att sälja
hembygdsgården till ett privat fastighetsbolag.
Trots att avsikten är att sälja före sommaren
hade kyrkan då inga planer på skyndsam information till föreningar och allmänhet på Adelsö. Det
var bakgrunden till att Värna Adelsö i brev till kyrkan och kommunen uttryckte oro för framtiden.
Hembygdsgården är den enda offentliga
samlingslokalen på ön. Den tillskapades av
dåvarande Adelsö kommun tack vare donerade medel. För tio år sedan köpte kyrkan
Hembygdsgården av Ekerö kommun med
det uttalade syftet att gården även i fortsättningen skulle vara tillgänglig för föreningar
och andra. Nu anser sig kyrkan inte långsiktigt
kunna fortsätta som ägare. Bl.a. med hänsyn
till den ursprungliga donationen och kommunens villkor vid överlåtelsen till kyrkan
framhöll Värna Adelsö att kommunen borde
medverka till en trygg långsiktig lösning.
VA:s ingripande ledde till att kyrkan i påskveckan kallade till ett informationsmöte i just
hembygdsgården. Många var kritiska till hur

kyrkan skött hembygdsgården. Den tilltänkta
köparen Almlunda fastighets AB lovade rejäla
investeringar och fortsatt tillgång till hembygdsgården för alla. Frågor ställdes om hur
man vid privat ägande ska kunna garantera
fortsatt drift. En ekonomisk analys av köparens
möjligheter att infria sina löften efterlystes.
Andra var mer omedelbart positiva till privat drift. Inte minst med hänsyn till erfarenheterna av hur kyrkan hanterat hembygdsgården.
Driften av Hembygdsgården har hittills gått
ihop. Problemen handlar om behov av upprustning och långsiktiga investeringar. Ett förslag
som framfördes var att kyrkan trots allt behöll
själva äganderätten men – gärna med stöd av
kommunen – överlät själva driften av anläggningen till en privat entreprenör med större
möjligheter att utveckla verksamheten. Flera
intressenter skulle då kunna dela på nödvändiga investeringar. Värna Adelsö kommer att
fortsätta att bevaka frågan. n
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Se men
inte röra!

Glöm inte Mälarens skärgård

På Adelsö har vi en fantastisk flora med
vackra blommor men också med ovanliga och
fridlysta växter. Man får inte plocka, gräva
upp eller på annat sätt ta bort eller skada de
fridlysta växterna. Vi har ett bra växtklimat
runt Mälaren: Odlingszon 2, där det är lika
milt som i norra Skåne.
De flesta är medvetna om att blåsippor,
gulsippor, nattviol och mistel är fridlysta i
Stockholms län och att det är straffbart enligt
Miljöbalken (§73 kapitel 29) att plocka dem.
Misteln vi kan köpa till jul kommer från sydliga
delar av Europa. Vi är många som beundrar
backsipporna i maj som växer på flera håll på
södra delen av ön. Förutom blåsipporna har
vi många gullvivor. Båda gillar kalkhalten i
marken. När det gäller gullvivor avser fridlysningen att man inte får plocka för kommersiellt bruk eller samla många exemplar. Och
naturligtvis får man inte gräva upp eller skada
gullviveplantan. Samma begränsningar gäller
för liljekonvaljen i vårt län.
De flesta vet inte om att samtliga orkidearter i Sverige är fridlysta. Inte bara nattviol utan också Jungfru Marie nycklar som är
rätt vanliga på Adelsö. Men vi har också ett
antal mer sällsynta orkideer. På Adelsö finns
nästrot, spindelblomster, tvåblad, knärot
och skogsnycklar och de är inte så frekventa.
Kanske har du stött på dem när du strosat på
ön utan att förstå att de är unika.
Många frågar sig om vildsvinens framfart
när de bökar kommer innebära att fridlysta
växter riskerar skadas. Svaret är att växterna
skadas vid upprepat bökande. Exempelvis

Sedan många år gör landstinget betydande
insatser för skärgården Saltsjön genom Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län. Syftet är
ytterst att främja möjligheterna för länets invånare och besökare att få glädje av övärldens och
skärgårdslandskapets speciella värden.
Men länet omfattar också en skärgård i
Mälaren. Det framstår som något anmärkningsvärt att landstingets Skärgårdsstiftelse
inte ägnar någon som helst uppmärksamhet åt
Mälardelen av skärgården.
Ytterst är det en sammanhängande skärgård
som sträcker sig från Sandhamn till Arboga.
Inom Stockholms län är det en rad kommuner
som omfattar skärgårdsområden i Mälaren.
Invånarna i skärgårdskommunerna i Mälaren
betalar landstingsskatt på samma sätt som de
som bor på öarna i Saltsjön. Mälarens stränder

Varför struntar man i den skärgård som ligger i Mälaren? Den frågan
ställer Värna Adelsö i en skrivelse till Region Stockholm, sedan årsskiftet
den nya benämningen på Stockholms läns landsting.

ADELSÖS FRIDLYSTA VÄXTER

Backsippor som överlevt vildsvinens härjningar på
Ellholmen. foto: birgitta rydberg

Gulsippor finns bara på ett fåtal ställen på Adelsö.
foto: birgitta rydberg

foto: ann söderström

och andra rekreations- och besöksmål borde
vara lika viktiga som motsvarande platser i länets saltsjödel, framhåller Värna Adelsö. Något
svar har ännu inte inkommit. n
Stefan Wåhlin

backsippor har känsliga rötter. Även blåsipporna har ytliga känsliga rötter.
Nästa gång du promenerar på ängar och i
skogar hoppas jag du håller utkik så kanske du
upptäcker nya växter. En flora är ett bra inköp
för att lära sig mer om Adelsös växtlighet.
Ett annat unikum på Adelsö är att här finns
en mycket sällsynt svamp som är helt fridlyst
och förbjuden att plocka (och inte ätbar och
liknar inte vanliga murklor). Den heter bombmurkla och ser ut som en chokladbakelse. n
Birgitta Rydberg
Källa:
Bo Nylén, Mälaröarnas Naturskyddsförening
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SLUT PÅ BUSSBYTE
Värna Adelsö har uppvaktat Arriva med anledning av hur bussbytena fungerar idag. De
flesta Adelsöbor vill inte ha dessa byten, utan
kunna åka direkt till Adelsö. Dessutom innebär bussbyte i vissa fall dubbel avgift. Under
hösten har vi träffat och diskuterat detta med
trafikchefen Henrik Skogh på Arriva. I februari fick vi det glädjande beskedet att Arriva nu
kommer att ändra på bussbytena och i första
hand köra med samma buss ända till Adelsö.
Det kommer att ske successivt med start under våren och sedan med den nya tidtabellen.
De kommer utvärdera hur det fungerar. Värna
Adelsö fortsätter dialogen med Arriva och
kommer inte släppa denna så viktiga fråga. n
Anders Gustafsson

Bussbytet skapar krångel och minskad komforten.
foto: lasse carlsson

SÖDERTÄLJE SLUSS
– DYRARE OCH FÖRSENAD
I förra numret hade vi ett reportage om
utbyggnaden av Södertälje sluss. Då sas
att den skulle stå färdig vid årsskiftet
2019/2020. Men nyligen meddelades att
hela projektet är försenat cirka 2 år och att
det har blivit betydligt dyrare. Den beräknade kostnaden har ökat från 1,8 miljarder
kronor till 2,7 miljarder.En anledning till
förseningen är geotekniska utmaningar
som inte hade förutsetts. En annan att
arbetet inom projektet inte fungerat väl.
Projektledningen vid Sjöfartsverket har
bytts ut och förstärkts men de krävs också
motsvarande förändringar hos anläggningsentreprenören då projektets arbetsform varit långt ifrån vad som förväntats.
Kontrollen över utförda åtgärder hos entreprenören har ökat. Trafiken fortsätter

Närmare 2500 fartyg passerar varje år Södertälje
sluss. foto: birgitta rydberg

dock så vi märker inte av färre båtar. Dock
är det vissa tidpunkter som slussning inte
sker när speciella arbeten behöver göras.
Nu hoppas vi att det inte uppstår nya
oväntade problem. Den utbyggda slussen
kommer att innebära bredare och längre
båtar kan slussas in i Mälaren och ersätta
lastbilstransporter. För miljön är det av
stort värde. n
Birgitta Rydberg
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N
Flyttar till STENBY
till 4:e maj
Adelsö Ringväg 61A
Intill ”Gammalt & Nytt” och Adelsö Smedja

Lördagar & söndagar 11-15
Övriga tider ring 070-440 41 63
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– Vi fick snabbt fram en ersättningsfärja
med personal från Ekeröleden, säger PerOlof Eriksson som är distriktschef för Färjerederiet i Mälaren.
Linfärjan med besättning blev liggande på
Adelsösidan. Sjöräddningen kunde snabbt
bemanna sin räddningsbåt och köra passagerare över sundet. På både Munsösidan och
Adelsösidan hade Färjerederiet personal på
plats för att informera. På Munsö hjälpte man
till med parkering vid Sjöängen. Och när det
blev fullt där, med skjuts från Munsö skolas
parkeringsplats. Några Adelsöbor hade tålamod att vänta i sina bilar tills ersättningsfärjan från Ekerö var i trafik ca 18:30.
– Med något enstaka undantag tog Adelsöborna stoppet med gott humör, säger Kjell
Björk som var Färjerederiets representant på
Munsösidan. n
Björn Rydberg

Det hör till ovanligheterna att Tora krånglar.
foto: lasse carlsson

FÄRJESTOPP 14 MARS
Det är mycket sällan problem med färjan.
Men torsdagen den 14 mars blev det en överhettning i en apparat som ansluter till elmotorerna. Det var stopp på färjan i tre timmar
från klockan 15.

var plusgrader så det blev ingen isbildning
på bildäck när vågorna sköljde över säger
Kjell Björk som var befälhavare den aktuella natten.
Många är imponerade av att ni klarade att den här blåsiga natten. Men hur
mycket får det blåsa för att ni ska ställa in
färjeturerna? Kan du säga något om det?
– Det är svårt att svara på då vindriktning har så avgörande betydelse. Stora
fordon som tar mycket vind är de vi först
nekar att åka med. Problemet är oftast
vindbyar som kommer. Då kan man vänta
en liten stund så brukar det avta i vindstyrka, säger Per-Olof Eriksson. n

TORA KLARADE ALFRIDA
Ovädret Alfrida härjade även kring
Adelsö natten till den 2 januari. Men vi var
lite i utkanten. Enligt SMHI var det 23 m/s
i byarna när det var som värst på morgonen klockan 2. Det var strömavbrott på
ön. Men färjan gick enligt tidtabellen.
– Det gungade och sköljde upp på färjan
under natten. Det var aldrig aktuell att
stänga av färjetrafiken, säger Per-Olof
Eriksson som är distriktschef för Färjerederiet i Mälaren.
Han betonar att det är extra viktigt att
lasta fordonen på ett säkert sätt när det
blåser hårt.
– Det var inga större problem. Det var
inte den värsta vindriktningen. Och det

Björn Rydberg
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STENMUREN

När börjar ni vattna?
– Bevattningen startar i maj månad och
kommer att fortgå i minst två år, under tillväxtperioden. De gröna bevattningspåsarna
rymmer 75 liter vatten vardera. De är perforerade i botten vilket gör att lagom mycket
vatten i taget sipprar ut.

Hej Ove Eriksson vid Trafikverket i Borlänge, hur går det med muren längs Ringvägen på Adelsö?
– Hej Adelsönytt! Det går mycket bra med
renoveringen av muren och förhoppningsvis
blir vi klara med uppdraget denna sommar.
Allt hänger på hur omfattande arbete som
återstår. Den breda delen är i stora delar klar.
Den del som återstår är smalare, och är en
enklare uppgift. Om de budgeterade pengarna inte räcker för att färdigställa muren
detta år så avslutar vi arbetet 2020.

Har du något annat intressant på gång?
– Vi står i startgroparna inför att gräva
gropar och därefter komplettera allén ner
mot Kaggeholms slott (längs vägen ner från
ICA Nyckelby, reds. anm.) Cirka 40 nya lönnar
ska planteras. Allén mot slottet består helt
av lönn, förutom ett träd som är en ståtlig
gammal ek. n

Hur går det med allén som ni har planterat? Är allt arbete där slutfört?
– Alla träden är planterade, det gjordes i
höstas. Nu återstår att justera slänterna mot
diket.

Lotta Person

Yvonnes fothälsa
m e d i c i n s k f o t vå r d s t e r a p e u t

plats : Salong Närlunda, Jungfrusund Marina,
Bryggavägen 133 A
tidsbokning : 070-755 16 17
mail : yvonnesfothalsa@gmail.com
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ALFRIDA OCH ELSTOPPET
DEN 2 JANUARI
Ovädret Alfridas utkant drabbade Adelsö tidigt på morgonen den
2 januari och medförde elavbrott på hela ön.
Enligt SMHI var medelvinden på Adelsö
11,4 meter/sekund klockan två på morgonen.
Men i byarna var vindstyrkan 22,9 m/s. Detta
är självfallet en kraftig vind. Men det är inte
orkan och inte heller storm.
Södra Adelsö drabbades hårdast. Cirka
200 abonnenter hade strömavbrott i up-

pemot 11 timmar. Även företag drabbades.
Adelsö Butik tvingades att hålla stängt hela
dagen. På ön i övrigt var det kortare avbrott.
Adelsönytt ställde några frågor till Ellevio,
som har ansvaret för elnätet. Vi fick följande svar från Ellevios t.f. presschef Jesper
Liveröd.

Varför blev det ett så omfattande strömavbrott på Adelsö med tanke på att vindstyrkan inte var exceptionell?
Jesper Liveröd svarar att de fortfarande
har en hel del luftledningar på Ekerö/Adelsö
och vid hård blåst händer det att träd eller
grenar kommer i kontakt med ledningen, vilket då orsakar ett strömavbrott. Om ett stort
träd faller över ledningen kan den gå av.
När det blåser 22,9 m/s klassificeras det
visserligen inte som storm, men är mycket
hård vind, nära stormstyrka. Vindriktningen
spelar också roll. Alfridas vindar kom i
huvudsak från nordväst vilket inte är den
vanligaste vindriktningen. Det gör också
att träden inte är riktigt så motståndskraftiga mot den vindriktningen. (Redaktörens
kommentar: Enligt SMHI är västliga vindar
vanligast på Mälaröarna. Men nordvästliga
och sydvästliga vindar är också vanliga.)
På grund av omfattande problem i
Stockholmsområdet fanns det helt enkelt

inte resurser tillgängliga för att laga alla
fel samtidigt. Dryga 10 timmar är en lång
tid att vara utan ström, ingen tvekan om
det. Men sett till vad Alfrida ställde till med
i Stockholmsområdet kom ändå Adelsö
ganska lindrigt undan. (Kommentar: Men i
Roslagen blåste det mycket mer!)
För att åtgärda skadeverkningarna så
snabbt som möjligt satte vi in varenda resurs som fanns i Stockholmsområdet och
tog in all tillgänglig extern personal. Ändå
var skadeverkningarna i Stockholm så
omfattande, att vi inte hann med alla områden i den utsträckning vi skulle önskat.
Ellevio har gjort en hel del satsningar
(bl.a. nedgrävning av kablar) för att göra
elnätet mindre väderkänsligt. Bland
annat med målet att leveranssäkerheten
skulle förbättras. Med facit i hand: Anser ni att effekterna av dessa satsningar
är tillräckliga? Planeras några nya åt-

gärder för att förebygga strömavbrott på
Adelsö?
Under det gångna året har Ellevio genomfört ett antal insatser, vilket har förbättrat
situationen. Åtgärderna har dock inte gett
det resultat vi hoppats på överallt, vilket
gör att vi planerar ytterligare åtgärder. På
Ellevios hemsida för Mälaröarna kommer vi
löpande att berätta om vilka insatser som
genomförs (www.ellevio.se/malaroarna.)
Ni säger att ni har slutfört elmatning från
två håll? Förutom från Munsö nu också via
Ekerö-Björkö. Detta har uppenbarligen inte
haft effekt.
Det var den södra matningen som drabbades messt. Tack vare att det numera finns
dubbla matningar till Adelsö trädde den
norra strömkabeln in som ersättning när den
södra drabbades. Det medförde att en stor
del av ön enbart fick korta avbrott. Däremot
klarade inte denna matning allt. Ellevio
är den först att beklaga att en del av våra
kunder på Adelsö drabbades under så lång
tid som upp emot 10,5 timmar. Vi arbetar
kontinuerligt med att förstärka vårt nät och
så gott det går säkra upp inför liknande händelser. Se www.ellevio.se/malaroarna för
befintliga och planerade projekt. (Kommentar: Vare sig den nya kabeln via Björkö eller
den gamla via Munsö löste alltså problemen
på södra Adelsö.)

Ellevio har ansvaret för elnätet på ön. Det är ofta
elavbrott och avgifterna är höga.
foto: lasse carlsson

Faktum är att cirka 200 av Ellevios abonnenter på södra Adelsö drabbades hårt trots
att vindstyrkan inte var exceptionell den 2
januari. Ellevios åtgärder för att driftsäkra
elnätet är uppenbarligen inte tillräckliga.
Företaget har monopol på elnätet på
Adelsö. Samtidigt kan konstateras att Ellevio har relativt sett höga avgifter och att
avgiftshöjnigarna under senare år ligger
högt jämfört med andra elnätsbolag. Det
kommer nya oväder. Därför är det nödvändigt att hålla ett öga på Ellevio. n

Vattenfalls elnätskunder får ekonomisk
kompensation på 500 kronor för strömavbrott som varar längre än fyra timmar.
Kan de drabbade på Adelsö få motsvarande
kompensation av Ellevio?
Nej. Ellevio betalar lagstadgad avbrottsersättning till kunder om de haft sammanhängande avbrott längre än 12 timmar.

Björn Rydberg
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FIBER TILL HELA ADELSÖ?
77 procent av hushållen i Sverige hade tillgång till fiberbredband 2018. Regeringens
mål är att 2025 ska 98 procent av hushåll
och företag ha tillgång till fiberbredband.
Flertalet hushåll på Adelsö har redan
tillgång till fiber. Men stora dela av norra
Adelsö saknar fortfarande fiber. Ska dessa
hushåll tillhöra de två procenten?
Det finns hopp! Om man är intresserad
gör man på följande sätt: Gå in på hemsidan landsbygd.oppenfiber.se. Skriv in
namn, adress, mailadress och telefonnummer. En bedömning görs av möjligheten
till utbyggnad när inkomna intressean-

mälningar sammanställs. Meddelande om
beslut kommer till varje intressent per
brev eller mail. Möjligen låter detta för bra
för att vara sant. Man kan själv undersöka
läget efter en tid. n
Maria Skedinger

VILDSVINEN
– fortsatt plåga

”FINLOPPIS”

på Adelsö, 2 km från färjan
mot Adelsö kyrka.

Vildsvinen är fortsatt en plåga för många på Adelsö. Men en positiv trend
de senaste året är att fler och fler markägare går samman och hittar jägare
som vill jaga på deras “ihopslagna” marker.
För lagen tillåter jakt även vid bebyggelse, om
alla boende i området där det skjuts, godkänner det.
Värna Adelsö har en kontinuerlig dialog
med Mälaröarnas jägarkrets och diskuterar
just nu på vilket sätt vi kan premiera ansvarstagande jägare som bidrar till att hålla vildsvinsstammen på en acceptabel nivå. Ordföranden
för jaktvårdskretsen, Petter Jacobsson,
välkomnar en sådan utveckling. Trots allt, är
det jägarna som är de som praktiskt ser till att
vildsvinen inte blir för många.

ÖPPET LÖRDAGAR
12.00 – 15.00

Under 2018 antog Riksdagen flera nya
lagar som underlättar jakten på bland annat
vildsvin. Värna Adelsö har varit i kontakt med
flera riksdagsledamöter och bidragit med
kunskap om problemets omfattning. Även en
liten ö i Mälaren kan påverka det som händer
i övriga Sverige, så stärkta av det fortsätter vi
vårt arbete. n
Anders Gustafsson
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Följ oss på
”Gammalt & Nytt på Adelsö”
Bakluckeloppis 29 juni!
VÄLKOMMEN
Hälsar
Kickan och Ove
21
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ADELSÖ EVENEMANG
Adelsö Evenemang höll sitt årsmöte i mitten
av mars.
Enhälligt utsågs Adelsö Brandvärn till årets
stipendiat, vilket firades med utdelande av
check, diplom, blommor och en fantastiskt
god hemmagjord (Eeva Axe) smörgåstårta.
Brandvärnet representerades vid utdelandet av
Björn Eriksson och Göran Ageby. Här kommer
det tal som skulle ha hållits men aldrig hölls
beroende på förseningar vid talets tryckning:

INNEBANDY

Brandvärnet ger oss alltid skydd och trygghet
Oavsett om branden är sval eller het.
För oss alla som gillar att tända grillen
När vi är trötta på snapsen och sillen
är det bra att veta att Brandvärnet kommer
nnons ssab
2019 2019-03-29 07:36 Sida 1
tutande
och då blir det ett herrans sprutande
om grillen exploderat av för mycket kol.
Stort grattis till Brandvärnet. Skål!

Årets stipendium gick till Adelsö Brandvän. Björn
Eriksson och Göran Ageby tar emot stipendiet av
Urban Hasselström. foto: göran ageby

tidigare år – alltifrån Adelsö-Runt-Poker-Run,
dans på festplatsen, deltagande under Vandringsdagen, Annandagspingis och mycket
annat. Det finns också ett antal, fortfarande
hemliga, nyheter. En är inte hemlig. Det var en
resa till Ullared i maj med övernattning.
Årsmötet, som var mycket välbesökt, avslutades med vetskapen att 2018 blev ett vinstgivande år och 2019 ser mycket lovande ut. n

Vid de sedvanliga årsmötesförhandlingarna valdes hela styrelsen om med Urban
Hasselström fortsatt som ordförande.
Verksamhetsplanen för 2019 presenterades
och antogs av mötet. Planen innehåller – som

Stefan Wåhlin

Ny terrass eller? vi gör det
mesta som du inte hann med
på huset förra sommaren
Tommy Hindstam : 0703-879194
sattrasnickeri@gmail.com
22

Adelsö IF Innebandy har precis avslutat sin
sjunde säsong i seriespel, denna säsong i division 5 B.
Precis som förra säsongen har det varit en
säsong med blandade känslor. Resultatmässigt
har det varit tufft. Och det har sina naturliga
förklaringar. Truppen har även denna säsong
varit tunn och i många matcher har man varit
långt ifrån att ha fullt lag på grund av skador och
annat. Det som varit positivt är att man fortsatt
varit ett lag med fantastisk stämning som aldrig
gett upp. Och det är något som både motståndarlag och bortapublik berömt laget för.
AIF inledde under säsongen ett samarbete
med Ekerö IK med hopp om att det på sikt
skulle lösa problemet med en liten trupp. Att
det inte skulle ge något tillskott av spelare
denna säsong visste man på förhand men förhoppningen är att samarbetet kan leda till att
det ser bättre ut nästa säsong.

Magnus Ladulåsloppet går av stapeln 6 juli.
foto: lasse carlsson

grupptrycket för att ta sig ut så finns en trogen
skara löpare i Adelsö IF:s löpargrupp som varje
söndag klockan 15 bjuder på en positiv stämning. Både nivå och tävlingsfokus är varierande
så oavsett var du ligger på skalan så är du varmt
välkommen!
För att lättare komma ihåg när loppet går så
är minnesregeln att det alltid går på lördagen
den andra helgen efter midsommarhelgen. I år
betyder det lördagen den 6 juli.
De senaste åren har det varit en positiv
tendens rörande antalet barn i barnloppen och
det är en trend som arrangörsgruppen gärna
ser fortsätter. Därmed så är det fortsatt väldigt
förmånliga anmälningsavgifter i barnloppen
vid föranmälan.
Tycker du att det är roligt att Magnus Ladulåsloppet finns? Hjälp oss i så fall gärna som
funktionär! Man kan ta emot anmälningar, dela
ut nummerlappar, stå i vätskekontroller, vara
med och markera banorna med mera. Är du intresserad så hör av dig till Magnus Ladulåsgruppen på magnusladulasloppet@adelsoif.se. n

MAGNUS LADULÅSLOPPET 2019

När snön är borta även på de skuggigaste ställena i skogen och det finns värme i solskenet
så vaknar även lusten att springa hos många.
Följ den lusten så kommer du väl förberedd till
det åttonde Magnus Ladulåsloppet som fortfarande är tre månader bort! Årets lopp går av
stapeln den 6 juli. En del springer helst själva
men för de som gillar sällskap eller bara behöver

Anders Rosenquis af Åkerhult
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Christer Nordemo, en nöjd försäljare på hembygdsdagen.
foto: lasse carlsson

Hembygdsdag
på Adelsö
SÖNDAGEN DEN 11 AUGUSTI
KL. 11–15. ARRANGÖR ADELSÖ
HEMBYGDSLAG.
Du som håller på med någon form av egen
tillverkat hantverk och önskar delta i hembygdsdagen är välkommen att höra av dig till
Siri Lundmark på tel: 070-248 21 23 eller
siri.lundmark@uvtcmail.se n

foto: ann söderström

24

adelsönytt juni 2019

Nu är dörrarna öppna!
Vi kommer som vanligt att ha en fräsch meny där du
kan välja mellan olika lyxiga sallader och självklart
finns Hovgårdens räkdröm. Som alternativ finns pajer och
olika matiga, goda mackor liksom glass eller
något av våra bakverk till kaffe/te
Blommor finns också till salu liksom plant- och
rosjord, gödsel och täckbark
Öppettider se vår hemsida
och på Facebook

Birkakören.

2019 2019-03-29 07:29 Sida 1

BIRKAKÖREN

Välkomna

Lördagen den 6 april fylldes Pannrummet till bredden
med musiktörstiga Adelsöbor.
Även folk från stan hade nåtts av ryktet att
Birkakören var på gång och tagit sig ut till vår
vackra ö. Konserten bjöd på en kryddig blandning av svenska låtar av bland annat Olle Adolphsson, Håkan Hellström och Laleh. Det var en
härlig stämning och kören, som den här kvällen

hade musiker med sig, gav allt för att publiken
skulle få en fin kväll. Och så blev det! Birkakören sjöng som vanligt vid Valborgsfirandet och
sjunger i Adelsö kyrka den 16 juni klockan 19. n
Anders Gustafsson

Auktion på Sättra gård
Har du något du vill auktionera ut?
mejla till: ovewesterberg@telia.com senast 30 juni
Auktionen sker på Sättrapiren den 27 juli
26

Café Hovgården
- följ oss på Facebook -

Tfn: 070 202 99 63 lene@cafehovgarden.se www.cafehovgarden.se
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Den gamla smedjan i Stenby har rustats upp och är nu ett galleri.
foto: ove westerberg

Adelsö Smedja

nyheter
ETABLErAd 1949

Laddar för sin tredje kultursäsong.
Vi öppnar helgen den 8-9 juni och ser fram
emot en spännande säsong med nya och
gamla utställare som visar konst och konsthantverk i många olika former och tekniker.
Dessutom kommer vi i år ha två helger
med workshops, där deltagarna får pröva på
att använda bladguld och att måla med fiskar.
Konst- och hantverksmässan har varit en
succé och återkommer andra helgen i augusti,
som också blir den sista för säsongen.
Det finns alltid möjlighet att köpa fina
presenter av konsthantverk och att fynda i
byggnadsvårdsbutiken.

Mälaröarnas

100 %
Mälaröarna

Vi håller koll på Mälaröarna åt dig!

Nu även i etern!

Ett bra utflyktsmål blir ett besök vid Stenby
Säteri där Adelsö Smedja, Gammalt o Nytt
och för i år även Tofta Butiken finns. n

För mer information besök
Adelsö Smedjas hemsida
www.adelsosmedja.se, Facebook
eller Instagram.

GOD Kväll

Mälaröarna

Anita Björk
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Torsdagar kl 17-19
Radio Viking 101,4
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foto: ann söderström
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V

Vågorna från Norra Bjökfjärden slår hårt mot bryggan i Sättra.

TRE ÅR PÅ SÄTTRA GÅRD

– Adelsö, var ligger det?
Efter ett år av husletande hade vi fått syn på en annons
som verkade lovande. Vi hade redan tittat på flera hus men inget
hade känts rätt. Det här huset såg bra ut på bilderna, men den
luringen hade vi gått på förr. Nåväl, efter en snabb titt på kartan
konstaterade vi att vi faktiskt seglat förbi Adelsö ganska nyligen. Så
vi bestämde oss för att sätta oss på motorcykeln för att åka ut och
titta. Förväntningarna var måttliga.
text: kl as dykhoff och gunill a dykhoff sternelius
foto: kl as dykhoff
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i hade varit på Ekerö förut, men
det var otroligt vad det var långt
när vi väl passerat Sandudden!
Hur många hästgårdar kan det
finnas i en och samma trakt? Och finns det något djur som de INTE varnar för längs den här
vägen? Skulle vara varg i så fall, och ren.
Vi hann i alla fall med färjan och lyckades
hitta Sättra gård och Bygatan. Och, tro det
eller ej, huset var finare i verkligheten än på
bilderna! Tomten var perfekt för två nybörjare på trädgårdsskötsel, grannen vi pratade
med var jättetrevlig – och det var ju så nära
vattnet! Vi blev kort sagt förälskade direkt
och bestämde oss i stort sett där och då för
att slå till.
På tillbakavägen tog vi Adelsö ringväg åt
andra hållet, eftersom vi hade gott om tid och
ville se oss om på ön. När vi började närma oss
färjeläget fick Gunilla syn på ett gult hus på
vänster sida som kändes bekant. Just ja! Hennes klassföreståndare i gymnasiet bodde där,
i gamla prästgården. En gång hade han bjudit
hem hela klassen. Alla elever tyckte det var
oändligt långt och kunde inte förstå hur han
orkade åka varje dag till arbetet i Vällingby.
Två månader efter husvisningen flyttade
vi in på Sättra gård. Detet är inte alls långt,
även om en av våra söner tyckte att flytten
var ett klumpigt sätt att tala om att vi inte
ville träffa våra barn så ofta. Fast de har nu
till och med de har vant sig vid bussresan.
Visst, buss 311 med avgångstid 07.08 från
Sjöängen kan vara lite dryg en novembermorgon. Och det krävs en särskild sorts
humor och jämnmod för att uppskatta att i
tio minusgrader och blåst vänta på färjan i
27 minuter, när bussen blivit försenad och
missat den.
Överhuvudtaget blir årstidsväxlingarna
viktigare än på Kungsholmen. Här på Adelsö
har varje årstid en mängd nyanser. Begrepp
som vårvinter och sensommar får ett innehåll.

En annan bidragande faktor till att det är lätt
att trivas på ön är människorna som bor och verkar här. I stan har vi knappt hälsat på grannarna,
här vet vi vad alla heter. Vi stannar och pratar
med varandra och hjälps åt när det behövs.
Eftersom Klas är ljudtekniker sedan 40 år kan
han inte låta bli att lägga märke till hur det låter
här, mitt i Björkfjärden. Det är tyst, men tystnad
är inte detsamma som frånvaro av ljud, utan
det är en möjlighet att höra det som inte hörs
annars. Det är mycket vindljud: vind i gräs, i träd
och i verandataket när det blåser ordentligt. Och
vi hör hästarna och fåglarna.På andra sidan åsen
hör vi vattnet, båtarna och fartygen. Och ofta, på
håll, bankandet från en grannes bygge. Det är ett
skönt ljud som tyder på energi och framtidstro.
Ett annat tecken på framtidstron är att
fönstren numera lyser i den gamla smedjan
uppe på åsen sedan Marja och Martin renoverat och flyttat in där med sina barn. Det samma
gäller huset mitt emot oss på Bygatan, där
Rachel och Anders nu flyttat in
Det finns också en annan känsla som följer
med att bosätta sig här, och som har med öns
historia att göra. Resan hit ut blir en resa i tiden
om man så vill.
Via Brommas folkhem kastas man vidare
till Ekerös blandning av landsbygd, småstad
och Erskines 1980-tal. Sen man passerat Sanduddens 90-tal befinner man sig plötsligt i ett
jordbrukslandskap där medeltiden och vikingarna har lämnat tydliga avtryck.
Men också vår del av Adelsö är full av
historia, det mesta från 1900-talet vad vi har
förstått. Vårdinrättningarna, barnhemmen och
kolloverksamheten.
Nu skrivs ny, modern historia. Det renoveras och byggs på gården och plötsligt finns en
massa barn här. Samtidigt som vi börjar ta till
oss platsens historia.Och här hamnade vi av en
händelse, utan någon tidigare anknytning.
Vilken tur vi har haft! n
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hus på tomten för att få utnyttja de enklare
regler som gäller för ett sådant hus. Även
om det inte krävs bygglov krävs det alltid
en anmälan. Dessutom ska du inkomma till
kommunen med ett startbesked och ange
ett slutdatum innan bygget kan påbörjas.
Attefallshuset får strida mot detaljplanen,
d.v.s. du kan bygga det även om du inte har
någon byggrätt kvar eller vill placera det på
så kallad prickmark. Det finns dock undantag
där det krävs bygglov, som till exempel i områden som har historiskt eller kulturhistoriskt
intresse. Ekerö tar ut en avgift vid anmälan av
byggande av Attefallshus.

Det är byggnadsnämnden i kommunen som bedömer om bygglov krävs utifrån plan- och bygglagstiftningen.
foto: ann söderström

HAR DU KOLL PÅ VAD SOM
GÄLLER NÄR DU SKA BYGGA?
– Här kommer en snabbguide vad gäller bygglov inför
sommarens byggprojekt!
Många sitter just nu och planerar sitt nästa
byggprojekt som ska utföras under sommaren. Det kan vara allt från att bygga en altan
till att bygga en ny carport eller en pool.
Den ständiga frågan är; krävs det bygglov?
Adelsönytt tog därför kontakt med byggnadsnämnden på Ekerö kommun för att får svar på
de vanligaste frågorna när det gäller bygglov.
Detta är del 1 av en snabbguide för vad som
gäller för bygglov.

springer över till grannarna med måttbandet
i högsta hugg och håller en lång föreläsning
om vad som gäller. I många av de fall vi tar upp
kan avståndet till tomtgräns minskas om du
har grannens godkännande.
Guiden anger de regler som gäller i stort.
Vill du ha exakta besked för dig bör du kontakta Stadsbyggnadskontoret via Ekerö
kommuns växel, 08-12 00 571 00. Information finns också på kommunens hemsida,
www.ekero.se.

OBS! Snabbguiden ska vara ett hjälpmedel för
att underlätta för dig som vill bygga om eller
bygga nytt. Så för att behålla grannsämjan
rekommenderar vi med andra ord att du inte

ATTEFALLSHUS

Ett Attefallshus är en komplementbyggnad
vilket gör att du alltid måste ha ett befintligt
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Hur stor får en Attefallare vara utan
bygglov?
Max 25 m2 och max 4 meter i nockhöjd. Du kan
även fördela denna byggrätt på flera byggnader. Till exempel en byggnad på 12 m2 samt en
på 13 m2.

Regeringen har föreslagit större frihet när det gäller
altanbyggen. Men till den första juli 2019 gäller dagens
regler. foto: ann söderström

från marken, och inte placeras närmare fastighetsgräns än 0,5 meter.

Om jag redan har en Friggebod på tomten
får jag även bygga en Attefallare utan
bygglov?
Man har möjlighet att dels ha en Friggebod på
maximalt 15 m2 samt en Attefallsbyggnad om
maximalt 25 m2, d.v.s. totalt 40 m2.

3. En altan som byggs ovanpå en byggnad
eller i ett takfall kräver bygglov.

Hur nära från tomtgränsen får man bygga
en Attelfallare?
4,5 m från tomtgräns utan grannens medgivande.

TAK ÖVER ALTAN

4. Altaner som byggs inom strandskyddat
område kan vara befriade från bygglov men
kräver strandskyddsdispens.

Krävs det bygglov för att bygga ett tak
över en altan?
– Du får bygga ett skärmtak över uteplatser,
balkonger, altaner eller entréer om det inte
är större än 15 kvm och inte placeras närmare
fastighetsgräns än 4,5 meter.

ALTAN/TRÄDÄCK

Krävs det bygglov för att bygga en altan?
1. Om altanen inte är högre än 1,2 m från marken och inte är närmare än 4,5 m från tomtgräns krävs inget bygglov.

Guiden fortsätter på Värna Adelsös hemsida
www.varnaadelso.se. Där finns information
om pool, plåtskjul, plank, staket, mur, carport
m.m. n

2. Det krävs heller inget bygglov om du vill
bygga en fristående altan från ditt hus så
länge altangolvet inte är högre än 0,5 meter

Rickard Carlsson
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Eﬀcentic Sverige AB

Den gamla minkfarmen har fått en viss patina med åren. foto: annika burman

KIANA – ingen afrikansk historia
Vid Marielundsvägens bortre del, där vägens beläggning övergår från
asfalt till grus, börjar ett område kallat Kiana. Idag finns inte mycket som
påminner om att det tidigare förekom livlig aktivitet inom området.
Bakgrunden och historien om Kiana tar sin
början i slutet av 1930-talet. Tre personer spelade en central roll för vad som sen kom att bli
Kiana. Disponent Axel Jonsson kom från Kilafors till Adelsö i början av 1930-talet. Han blev
där god vän med bröderna Kurt och Kjell Bellander. Deras far, Paul Bellander, ägde Stenby
gård. I fastigheten Stenby ingick även ett flertal
tomter vid Marielundsvägens bortre del. Ett
flertal av dessa tomter köpte Axel Jonsson av
Paul Bellander.

Axel Jonsson och Kurt Bellander reste till
Afrika på safari i mitten på 30-talet. Väl hemkomna hade de med sig namnet Kiana, som
blev namnet på det tidigare inköpta tomtområdet. Kiana är ursprungligen ett persiskt ord
som betyder kunglig. Det är även den hawaiianska formen av Diana och betyder då gudomlig. I vad mån de två visste om detta är ovisst
men namnet kan tyckas förebåda något stort.
I slutet av 30-talet fick Kjell Bellander möjlighet att starta och driva en rävfarm inom delar av
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området på den västra sidan om Marielundsvägen. Axel Jonsson och Kurt Bellander ville inte
vara sämre utan följde Kurts initiativ och anlade
även de en rävfarm. Rävfarmerna blev en ekonomisk missräkning och lades ner efter några år.
Kjell Bellander försökte på nytt men bytte
djurslag från räv till mink. Det blev en minkfarm. Verksamheten skapade ett flertal arbetstillfällen och möjlighet till sommararbete
för traktens ungdomar.
Axel Johnsson byggde, för eget behov, två
stycken sommarstugor öster om vägen ner
mot vattnet. Han var disponent och förmögen. Tillsammans med välbeställda vänner
anordnade han fester nere vid Kiana. Som
en följd av att festerna uppfattades som ett
arrangemang för ”fint” folk kom området i
folkmun att kallas för Diplomatstaden.
På 60-talet började minkfarmen få lönsamhetsproblem. Det bildades proteströrelser
mot att bära mink. Det medförde att det blev
slut på produktionen av minkskinn. Verksamheten lades ner i slutet av 60-talet. Det som
kvarstår och vittnar om minkfarmens existens är en nedsliten byggnad, illa åtgången av
väder, vind och skadegörelse.
Söder om byggnaden ligger det område
där minkburarna stod rad i rad. Där har det
vuxit upp en mindre björkskog. Sedan minkfarmen lagts ner och upphovsmännen gått ur
tiden försvann allteftersom vetskapen om det
ursprungliga Kiana. Idag är det ett stillsamt
villaområde. n

Ska du renovera,
bygga nytt eller
bygga till?
VI ERBJUDER:

Kontrollansvariga
Projektledare
Besiktningsmän
SE MER PÅ:

www.effcentic.se
Och tveka inte att
höra av dig!
info@effcentic.se
0708-883 200

Anders Ellström
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MINNESORD
CHRISTER SVANBERG
Vi är många som – tillsammans med Christers familj – sörjer hans bortgång. Christer
gick bort i början av året efter ett långt men
förgäves och tappert kämpande mot cancern.
Christer, född i Boden 1942, kom till Stockholm i åttaårsåldern och blev tillsammans
med sin familj Adelsöbo 2000.
Vi lärde känna Christer genom STV för
några år sedan. Vi mötte då en person med
en intressant och aktiv bakgrund och med en
kreativitet som går utanpå det mesta. Det
var en glädje och ynnest att vid STV:s veckomöten få lyssna på Christer och hans bakgrund som säljare och marknadsförare inom
de mest olika branscher; alltifrån franska
dessertostar till tvättmedlet Y3. Alltifrån den
egna biodlingen till hur man får annonsörer till
Adelsönytt. Utan Christer i rollen som annonsjägare under många år, är det tveksamt
om tidningen hade kunnat komma ut med ett
par nummer år efter år.

Anders Ellström
Stefan Wåhlin
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Foto: Mikkel Mortensen (Art Director foto: Therese Sennerholt. Stylist: Pella Hedeby/Lotta Agaton Interiors)

Christer var mycket aktiv inom STV (en
förening på Adelsö vars syfte är att anordna
generationsöverskridande och gemenskapsbildande aktiviteter där spel på hästar är en.
(STV står – kanske lite oegentligt – för Spelträskets Vänner). Vid varje STV-veckomöte
hade han minst en idé. Några galna men de
flesta genomförbara och genomförda av oss
alla i STV. Det var Christer som tog fram STV:s
emblem, som nu syns på många Adelsöbilar.
Det var Christers idé att varje möte inte bara
skulle handla om hästar utan också innehålla
något personligt föredrag från var och en
av oss. Christer inledde med en beskrivning
av en seglats i skärgården. Vi som höll våra
dragningar på mötena efteråt kom aldrig upp
till eller i närheten av Christers berättelse och
hans fabuleringsförmåga. Vi skulle kunna fylla
många sidor med allt annat vi gjorde med de
idéer som hade Christers ursprung. Christer,
som orkade deltaga i våra möten till slutet av
förra sommaren, var lika aktiv ändå. Otaliga är
de sms och mail vi fick under hans sista halvår
där han redogjorde för sina kloka synpunkter
och kom med nya impulser för vår verksamhet.
Vår saknad efter Christer är stor. Vi saknar
den dynamik och kreativitet som han tillförde
och den vänlighet han utstrålade. n

Nyhet! Vår allra bästa
Den patentsökta teknologin
i DEMIDEKK Infinity är ett
helt nytt sätt att göra färg
på och ger överlägsen
kulör- och glanshållbarhet.

VÄLKOMNA TILL COLORAMA EKERÖ
Vi har färg, tapeter och golv som kan
försköna ditt hem!
ÖPPET 7 DAGAR I VECKAN!

Vardagar 06.30–18.00
lördagar och söndagar 10.00–14.00
TELEFON 08-560 313 40
HEMSIDA WWW.COLORAMAEKERO.SE

Gull

CMYK farge over metallic foil:
C: 20
M: 30
Y: 60
K: 0

Demidekkare målar gärna.
Men inte så ofta.

NU FINNS VI
i nya lokaler
mittemot Träkvista
Idrottsplats och Lidl.
Adress:
Tunnlandsvägen 3
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MINNESORD GUNNAR AXE

säga, ”jag låg och funderade i natt och kom på,
om man gör så här……”.
Många gånger jobbade vi hemma i Gunnars
verkstad, arbetet varvades med fikastunder i
familjens kök där vi diskuterade många olika
saker och kom på hur man
kunde lösa det mesta. Vår fantasi drog lätt iväg och det var
nog bara vi själva som tyckte
lösningen var bra, men trevligt
var det.
Gunnar lämnar många
synliga spår efter sig på Uppgården som vagnslidret, renoveringar av huvudbyggnaden,
bagarstuga, båttak, utemöbler
med mera.
Det fanns mycket kvar att göra men sjukdomen blev till slut för svår och Gunnar lämnade oss alltför tidigt. Vid begravningen sade
prästen så här, vilket på ett fint sätt speglar
Gunnar och minnet av honom: ”Tänk om vi alla
skulle ta med oss minnesbilderna av Gunnar
hem idag. Låta hans livsgärning bli till utmaning och inspiration för oss”. n

Det har nu gått ett år sedan Gunnar Axe
lämnade oss, Gunnar lämnade ett stort tomrum efter sig och sörjs av många, framför
allt Eeva, barn med familjer,
många barnbarn och barnbarnsbarn. Gunnar, född 1942
och uppväxt i Krylbo/Avesta,
kom 1997 med sin familj från
Enköpingstrakten till Adelsö.
Själv lärde jag känna Gunnar
för ca tio år sedan då vi båda
var medlemmar i Hembygdslagets styrelse.Vi märkte ganska
snart att det fanns ett gemensamt intresse för att jobba
med underhåll av Uppgården. Så Gunnar skapade den grupp, som fick smeknamnet ”Gubbdagis” av ortens folk. Men det var varken ett
dagis eller gubbigt på något sätt. Tvärtom.
Detta intresse gjorde att vi under åren hade
många trevliga och givande stunder tillsammans, Gunnar var en mycket pålitlig, social,
trevlig och kunnig person på många områden.
Om vi någon gång ”körde fast” i vårt arbete
kunde man vid nästa träff ofta höra Gunnar

Mats Lundgren

ADELSÖ BUSS

ALSNÖ RÖR AB
VVS

INSTALLATIONER

Rörinstallationer
i alla förekommande
utrymmen, badrum,
kök och andra
våtutrymmen.

Projektering och
konsultation av
nybyggnationer,
ombyggnationer,
installation av ved
och pelletspannor,
värmepumpar,
bergvärme,
luft och vatten.

Konverteringar
till vattenburet
värmesystem,
renovering och byte
av avloppssystem,
reparationer och
service av installationer
av vatten- och djupvattenpumpar.

Installation av
pumpstationer,
köldbärarsystem för
kylsystem,installation av
enskilda avlopssystem,
grävning med minigrävare
tex vatten, avlopp och
el över tomt.

ÖNSKAR DIG EN TREVLIG RESA

TEL: 08-560 512 80 MAIL: INFO@MILJOBUSS.SE
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Mälbyvägen 18, 178 92 ADELSÖ, alsno@telia.com
Anders Johansson, 070-565 15 10, 070-595 90 56
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Grannsamverkan Munsö/Adelsö. Varnar,
hjälper och upplyser varandra om det sker
något trevligt eller otrevligt.

FACEBOOKGRUPPER OM
DIN HEMBYGD

2 betala
15! för 1!
Jubileumserbjudanden

Vi fyller

Adelsö butik. Bästa butiken där du förutom att
handla allt möjligt smaskens (där gubbröran är
redaktörens absoluta favorit) kan boka en härlig
matkasse fredagar höst, vinter och vår.

På Adelsö är vi sociala på sociala medier.
En snabb sökning på grupper med namnet
Adelsö i gruppnamnet ger många napp. Här
följer en redovisning av några av de napp som
mitt fiske resulterade i, utan något helst anspråk på att vara fullständig.

Passa
på!

Alsnu vikingar. Vill levandegöra det vikingatida Adelsö och återskapa vikingatida
levnadsförhållanden i form av miljö, hantverk,
jordbruk och handel.
Adelsö smedja. En mötesplats för konstnärer
och konsthantverkare som kan visa sina verk
i den unika interiören. Öppet pingstafton 8
juni - 11 augusti.

Adelsö evenemang. Med närmare 1000 medlemmar, vad jag vet, den största gruppen med
namnet Adelsö i gruppnamnet. Arrangerar
bland annat en av sommarens absoluta höjdpunkter – midsommarfirandet på festplatsen.

Gammalt och nytt. Finloppis som är öppen
maj-augusti, lördagar kl 12-15.

Adelsö fans. Här kan du dela med dig av saker
som rör den vackra ön Adelsö, i Mälaren. ”Det
är här det händer” är deras slogan.

Toftabutiken. Inredning möbler tavlor lyktor
speglar smycken väskor ljus doftljus doftpinnar m.m.

Fiskekartellen. Fusionfiske med utgångspunkt i Mälaren. Vill du veta vad det är? Gå
med!

Adelsö katthjälp. Berättar om sitt arbete för
utsatta katter, i syfte att höja deras värde.

Pannrummets vänner. Det som händer på ön
händer på Pannrummet! I alla fall mycket som
det är värt att hålla span på. Eftersläckning
efter valborgsmässoeld eller quiz är bara
något av allt kul.

Välj
2Välj
par
två par
betala för ett!
betala
för 1

Vi säljer glas
och behandlingar av
högsta kvalitet från

Service, kvalitet och omtanke

Vid köp av kompletta glasögon, bjuder vi på ett extra par med din styrka från utvalt sortiment
(värde 2990:-). Gäller lagerglas +-6/2. Kan ej kombineras med andra erbj. Gäller t.o.m. 14-10-19

Ekerö Optik

VÄRDECHECK
SYNUNDERSÖKNING
VÄRDECHECK

Ekerö Optik
BOKA REDAN IDAG!
synundersökning

50 %
15
kr

Boka en tid hos våra legitimerade optiker redan idag.

Inget köptvång. Gäller för glasögon (ej linser, intyg,
BOKA
REDAN
IDAG!
recept etc).
Erbjudandet gäller
t.o.m. 2014-10-19.

AIF Löpning. En Löpargrupp på Adelsö där
vem som helst kan vara med.
Några tips till: Magnus Ladulåsloppet, Adelsö IF Innebandy

Brottsplats Adelsö. Här kan intresserade
tipsa varandra på ön för att kunna förebygga
brott samt berätta om man själv haft påhälsning eller liknande för att kunna stoppa det så
ingen mer blir drabbad.

Vilka har redaktionen missat? Skicka ett meddelande till Lotta Person, via messenger. n

Vid köp av kompletta glasögon
från ordinarie sortiment, bjuder vi på
ett extra par med din styrka.
(Gäller utvalda bågar, lagerglas +-6/2,
värde upp till 2990:-)
Kan ej kombineras med
andra erbjudanden.
på ett extra par från
tta glasögon, bjuder vi
Vid köp av nya komple
+-6/-2.
: 2990:-) Gäller lagerglas
utvalt sortiment (Värde
Gäller
t.o.m
2019-12-31
anden
andra erbjud
Kan ej kombineras med

RABATT

(ordinarie
290:-)
(ordinarie
prispris
350:-)

ör 1
f
2
Ekerö
Optik
Ekerö Optik

Boka en tid hos våra legitimerade optiker redan idag.
Min bokade
tid:intyg,
Inget köptvång. Gäller för glasögon
(ej linser,
recept etc). Erbjudandet gäller t.o.m. 2019-12-31.
Namn...........................................datum....../......kl..........
Min bokade tid:
Namn..................................... Datum....../......kl..........
Butik..................................................................................
Butik.............................................................................

Vi bjuder alltid på kaffe!

Här säljer vi glas
och behandlingar av
högsta kvalitet från

Ekerö Optik

Svenska ekologiska bågar i butiken

VÄRDECHECK SYNUNDERSÖKNING
Ekerö Optik
Utföres av legitimerad optiker. Inget köptvång. Gäller för glasögon (ej linser, intyg, recept etc)
Gäller t.o.m 2013-10-20.

Lotta Person

290 KRONOR

/
08-560 313 10 l Ekerö centrum l Snett emot Systembolaget
oVärmdö Ögon Gustavsbergs Centrum
Boka en tid
Tel: 08-570 313 33
Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag reda
10.00-15.00
n idag!

Munsö Adelsö lokala kennelklubb, även
kallad MALKK.

Namn:.................................................................. Min bokade tid: Datum...........

.......... Kl.....................

KLIPP UT OCH TA MED TILL BUTIKEN
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A
HÖG TID ATT BETAL
N FÖR
MEDLEMSAVGIFTE

2019

Årsavgiften är endast 50 kronor per
person. En mycket låg avgift med tanke
på vad man får. Alla i föreningen arbetar
helt ideellt. Medlemsavgiften har varit
oförändrad sedan föreningen startade
2003. Den betalas in på Värna Adelsös
plusgirokonto 136 05 72-0. Kom ihåg att
ange vem eller vilka avgiften avser.

Värna Adelsö växer. Under 2018 blev vi
571 medlemmar. Mycket bra. Föreningen
har stabiliserat sig på långt över 500
medlemmar som var vårt ursprungliga
mål. Låt oss nu åter sikta på 600 vilket vi
nådde år 2017.

Medlemsavgifterna täcker inte fullt ut
våra kostnader för bland annat tidningen
som du har i din hand. Vi är därför tacksamma för ett frivilligt bidrag utöver den
låga avgiften.

Vi hoppas att du vill fortsätta att vara
medlem i Värna Adelsö även under 2019.
Många har redan betalat, men har du
ännu inte gjort det ser vi fram emot medlemsavgiften.

ALSNU VIKINGAR
Adelsös vikingaförening Alsnu vikingar
bygger sin gård nedanför festplatsen och
kommer i år att utrusta stora huset med
inredning. Vi börjar med sängar som dels
skall fungera som sittplatser runt elden och
dels som sovplatser. Vår Maria har designat sängarna efter fynd gjorda vid Norges
stolthet: Osebergsskeppet. Ett 21,5m långt
skepp i en 40m stor gravhög. I högen fanns
överväldigande många ting och däribland
flera sängar. En aktivitet vi har tänkt starta
är vikingaboende på gården för medlemmar. En helg av samvaro, arbete på gården,
avslappning runt elden och förhoppningsvis
insikter om hur gården bäst skall upprustas.

Vi kommer att ha hantverkshelger då vi
skall lerklina de återstående väggsektionerna. Ett geggigt men roligt arbete. Andra
aktiviteter är hantverksgillen, pilbågsskytte och arkeologins dag sista helgen i
augusti. Men den största aktiviteten var
Alsnu vikingadagar på Valborg och 1 maj.
Då fanns det god mat att äta från de öppna
eldarna, och man kunde utmana varandra i
pilbågsskytte eller smida spik! n
Välkomna!
Malin Rikardsdotter Ahlin
ordförande
alsnu vikingar

Är du osäker på om du betalat avgiften
kan du kontakta vår kassör:
Mats Lundgren
Mail: matslu@telia.com
Telefon: 070-730 3203.

Alla som inte tidigare varit medlemmar
är självklart också varmt välkomna.
Låt oss hjälpas åt så att 2019 blir en
succé. För mer information se Värna
Adelsös hemsida www.varnaadelso.se.
Ju fler vi är, desto tyngre väger våra
argument i diskussioner med kommunen,
andra myndigheter och organisationer
om Adelsös intressen och framtid.

Närproducerat
för alla smaker!
Adelsö Ägg
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Vett och etikett på Adelsö
(Repris på begäran riktad till alla nyinflyttade)
Nyinflyttad? På Adelsö? Gratulerar! Har
du bott på landet förut så kan du genast
känna dig hemma, men är du en stads- eller förortsmänniska kan det vara bra att
känna till ett och annat om hur det fungerar i mindre lokalsamhällen.
För det är precis vad Adelsö är. En av
de sista fickorna i den alltmer förortsliknande Ekerö kommun. Många av de historiska spåren ligger här i öppen dag och
människor som har det gamla trädgårdsoch lantbruksadelsö i färskt minne kan vi
möta på färjan eller i affären. Här känner vi
varandra. Eller om vi inte känner varandra
så frågar vi: Vem är det där? Så se upp!

fram på vägbanan. Utan vare sig artighet
eller ögonkontakt.
För det tredje en självklarhet: Släng inte
ditt skräp utmed vägen!
I andra kommundelar frågar man: Var bor
han? Så inte på glesbebyggda Adelsö för
här är ju frågan vad har hon för bil. Den blir
din identitet på färjan dit alla ska förr eller
senare.
Så räkna med höjda ögonbryn och i värsta fall onda ögat om du kört som en biltjuv.
Värre blir det aldrig och det kanske du inte
störs av och är beredd att leva med. Men
då missar du förstås mycket av det som
är Adelsös charm: Den behändiga mixen
mellan att lämna ifred och ändå bry sig om
sin granne.

Till att börja med: Sakta ned! Det finns
några Nollåttor – Jo så säger en del faktiskt fortfarande – som dammar igenom
byarna med stora bilar mitt i vägen med
risk för liv och lem för cyklister, katter,
ryttare och annat småkrafs. Vi vet vilka ni
är, för vi lär oss känna igen bilen.

VILL DU VÄRNA
ADELSÖ?

Då ska du vara medlem i
Föreningen Värna Adelsö

Vi samlar både bofasta och fritidsboende. Vårt syfte är att bland annat slå vakt
om kulturlandskapet, miljön, allemansrätten och strandskyddet.

kommunen, SL, Arriva, Färjerederiet och
många andra.
För dig som älskar Adelsö borde det
vara en självklarhet att vara med i Värna
Adelsö!
Föreningen har nu cirka 600 medlemmar. Ju fler vi är, desto tyngre väger våra
argument vid diskussioner om Adelsös
intressen och framtid. n

Vi arbetar också för en bra service till
oss på ön. Vi vill också motverka stora
exploateringar på Adelsö men främjar
möjligheterna att kunna bo och arbeta
på ön. Vi uppvaktar, skriver och ringer till

Ingela Westerberg

Tillägg: På Adelsö hälsar vi alltid på varandra när vi möts på vägen, i skogen eller
utanför affären. Till skillnad från i stan: Om
du hälsar på någon på till exempel Kungsgatan så tror folk att du är berusad eller
rubbad på något sätt… n

För det andra: Kör åt sidan och släpp
förbi. Och när någon annan släpper förbi
dig, då ska du tacka. Icke-adelsöbor eller
färskingar känns igen på att de stirrar rakt

Björn Rydberg

MENHAMMAR HAR KÖPT DALBY

på gården. E-Type kommer att bo kvar.
Menhammar äger sedan tidigare ett flertal
gårdar på ön: Lindby, Smedstorp och Tofta. n

Menhammar har köpt Stora Dalby gård av
Martin Erikssson – E-Type. Gården omfattar
cirka 40 hektar jord och skog. Menhammar
har för avsikt att bedriva jord- och skogsbruk

info@alvikenspersonal.se

Björn Rydberg
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30 MAJ KL 08 ALSNÖHUS

Hovgården Adelsö
Gökotta. Präst: Ann-Sofie
Kamkar. Musiker: Göran
Ronsten, trombon
Arrangör: Ekerö pastorat

adelsönytt juni 2019

8 JUNI, KL 14 I PANNRUMMET

Värna Adelsös årsmöte
Värna Adelsö presenterar
bland mycket annat "Årets
Adelsöbor". Se hela programmet i Adelsönytt.

Galleri Adelsö Smedja Smedjegänget fyller bägge rummen
med egna alster. Dessutom
byggnadsvårdsbutik.
Arrangör: Adelsö Smedja

Birkakörens sommarkonsert
Arrangör: Birkakören

8-9 JUNI KL 12-15 STENBY
SÄTERI

Galleri Adelsö Smedja säsongöppnar. Gästutställare:
Ane (textil) och Emil (teckning, måleri) Svenheden.
Dessutom byggnadsvårdsbutik
och smedjegängets egna alster.
Arrangör: Adelsö Smedja

29 JUNI, KL 11-01 VID ADELSÖVALLEN OCH ÖN RUNT

Vi klär midsommarstången.
Arrangör: Adelsö IF

Adelsö runt, ett veteranevenemang med mängder av gamla
moppar, bilar och hojar. Ett s.k.
Poker Run ingår för deltagarna,
där de får ett spelkort på varje
stopp, som ska ge en pokerhand när varvet fullbordats.
Kl. 11 registrering vid Adelsövallen, där du kan beundra och
kommentera alla fordon samt
umgås. Under hela dagen är
festplatsen öppen med matförsäljning och massor av skoj för
barnen. Kl. 15 fordonen släpps
iväg med en viss fördröjning
för färd runt Adelsö där några
av öns företag och föreningar
visar upp sig vid kortkontrollerna. Kl. 17 är det dags för
prisutdelning på festplatsen.
Arrangör: Adelsö Evenemang

21 JUNI KL 12-15 PÅ ADELSÖ
FESTPLATS

Midsommarfirande med
Adelsö IF. Traditionell familjefest för stora och små
med dans kring midsommarstången, tombola, fiskdamm
och mycket mycket mer.
Arrangör: Adelsö IF

15 JUNI, KL 12-23
I PANNRUMMET

Vårkonsert med Lovö Kyrkas Kör. Präst: Ann-Sofie
Kamkar. Musiker: Leif Asp,
Vivi-Ann Gäfvert, piano.
Arrangör: Ekerö pastorat

Adelsö Ölfestival 2019
Träffa 16 bryggare från stockholmsregionen och prova både
deras och vårt eget Adelsö öl.
Dessutom finns möjlighet att
delta i en hembryggarträff.
Självklart finns också mängder
av ölvänligt tilltugg. Kostnad:
kolla på adelsobryggeri.se
Arrangör: Adelsö öl
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Galleri Adelsö Smedja
Gästutställare: Jill Stark
(keramik), Robin Fondin
(glas) och Monika Sahlström
(måleri). Dessutom byggnadsvårdsbutik och smedjegängets egna alster.
Arrangör: Adelsö Smedja
22 JUNI KL 13 ADELSÖVALLEN

Fotbollsderby Adelsö IF–
Munsö IF. Kaféet öppet.
Arrangör: Adelsö IF

29-30 JUNI KL 12-15, STENBY
SÄTERI

6-7 JULI KL 12-15, STENBY
SÄTERI

Galleri Adelsö Smedja
Gästutställare: Ateljé O2: Anna
Eriksson, Lotta Johnzon och
Lilian Olsson (måleri). Dessutom byggnadsvårdsbutik och
smedjegängets egna alster.
Arrangör: Adelsö Smedja

Galleri Adelsö Smedja
Gästutställare: Tommy
Hindstam (betong). Dessutom byggnadsvårdsbutik och
smedjegängets egna alster.
Arrangör: Adelsö Smedja

29-30 JUNI OCH 6-7 JULI KL
12-15, STENBY SÄTERI

20 JUNI KL 19-21 PÅ ADELSÖ
FESTPLATS

22-23 JUNI KL 12-15, STENBY
SÄTERI

4 JUNI KL 19 I ADELSÖ KYRKA

ADELSÖ EVENEMANG 29 JUNI 2019

16 JUNI KL 19 I ADELSÖ KYRKA

30 MAJ KL 10-13 LÄNGS
ADELSÖ VANDRINGSLED

Vandringsdagen. Adelsö
vandringsled öppnas traditionsenligt varje år på Kristi
himmelfärds dag. Vandringen
börjar vid Norrängens parkering. Längs halva leden, ca 7
km, finns öns föreningar på
plats för att bjuda på tilltugg
och information.
Arrangör: Adelsö Föreningsråd.

15-16 JUNI KL 12-15 STENBY
SÄTERI

29 JUNI, KL 21-01 PÅ ADELSÖ
FESTPLATS

Sommardans till Bandet
Skjutbanan och chokladhjulet
är öppet, korvkiosken och
go-fikaluckan likaså.
Arrangör: Adelsö Evenemang

Galleri Adelsö Smedja
Gästutställare i vita galleriet:
Lena Sparring (måleri) och
Inga-Lisa Östman (keramik).
Dessutom byggnadsvårdsbutik och smedjegängets egna
alster.
Arrangör: Adelsö Smedja
29 JUNI, KL 12-16 VID STENBY
SÄTERI

Bakluckeloppis
Gammalt & Nytt på Adelsö
arrangerar bakluckeloppis.

13-14 JULI KL 12-15, STENBY
SÄTERI

Galleri Adelsö Smedja.
20-21 JULI KL 12-15, STENBY
SÄTERI

Galleri Adelsö Smedja
Workshop om bladgulds- och
bladsilverteknik med Joy
Lynn Davis. Dessutom byggnadsvårdsbutik och smedjegängets egna alster.
Arrangör: Adelsö Smedja
27-28 JULI KL 12-15, STENBY
SÄTERI

6 JULI KL 12-16, ADELSÖVALLEN

Magnus Ladulåsloppet
springs för åttonde året med
start och målgång på Adelsövallen. Löparlopp för alla
åldrar med distanserna 500
m, 1,6 km och 10 km. Mer info
adelsoif.se
Arrangör: Adelsö IF

Galleri Adelsö Smedja
Fotoutställning med fyra
mälaröfotografer. Dessutom
byggnadsvårdsbutik och
smedjegängets egna alster.
Arrangör: Adelsö Smedja
Fortsättning 4
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27 JULI KL 16, SÄTTRA
GÅRDS PIR

Auktion på allahanda prylar
på Sättrapiren.
Arrangör: Sättra Gårds Båtklubb
3-4 AUGUSTI KL 12-15, STENBY
SÄTERI

Galleri Adelsö Smedja
Fisk- och mälartema.
Arrangör: Adelsö Smedja

11 AUGUSTI, KL 12-16 VID STENBY SÄTERI

Bakluckeloppis. Gammalt & Nytt på Adelsö arrangerar
bakluckeloppis.

10-11 AUGUSTI KL 11-15, STENBY
SÄTERI

Galleri Adelsö Smedja
Konst- och hantverksmässa.
Arrangör: Adelsö Smedja

GLÖM INTE ATT
KOLLA PÅ ADELSÖS EGEN
EVENEMANGSPORTAL:

www.adelso.se

där du hittar fler evenemang när öns föreningar
spikat sina program för 2019.

11 AUGUSTI,11-15 PÅ UPPGÅRDEN OCH HEMBYGDSGÅRDEN

Adelsö Hembygdsdag. Håll
utkik efter info på Adelsös
anslagstavlor eller besök
Hembygdslagets hemsida för
detaljerad information.
Arrangör: Adelsö hembygdslag

Tack!

TILL VÅRA ANNONSÖRER
Ett stort tack till annonsörerna i vår tidning. Tack vare
annonsörerna kan det mesta av tryckningen betalas.
Allt annat kring tidningen görs ideellt. Gynna gärna annonsörerna som gör det möjligt att ge ut Adelsönytt. n
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Om

VÄRNA ADELSÖ
STYRELSE 2018-19

Värna Adelsö

Vid Värna Adelsös årsmöte 2018 valdes
följande styrelse:

Föreningen Värna Adelsö samlar
både bofasta och fritidsboende.

ORDFÖRANDE
Lennart Rydberg, Lundkulla
Mob: 070-322 02 61
E-post: lennart.rg@gmail.com

Vårt syfte är att slå vakt om Adelsös kultur
och natur samt att främja möjligheterna att bo
och arbeta på ön. Sektionen Gröna Ön arbetar
särskilt för en framtida utveckling som inte tär
på människor, natur och vårt historiska arv.

VICE ORDFÖRANDE
Jan Gertz, Gredby
Mob: 070-353 01 65
E-post: brijan999@gmail.com

Vi arbetar bland annat med följande frågor:

n Allemansrätten. Markägare ska till exempel
inte kunna hindra människor att bada och ströva
i naturen.

KASSÖR
Mats Lundgren, Marielundsvägen
Mob: 070-730 32 03
E-post: matslu@telia.com

n Kulturlandskapet och strandskyddet ska
värnas.
n Miljön i alla avseenden ska värnas.

Bli en trygg
säljare med oss
Eftersom vi är en del av Länsförsäkringar med
både bank och försäkring under samma tak följer
vi dig genom affären på ett tryggt och klokt sätt.
Välkommen in till oss på Destination Ekerö.
Vänd dig med förtroende till mig om
du också vill veta vad ditt hus är värt!
Fredrik Drougge, 070-560 1970
fredrik.drougge@lansfast.se

LEDAMÖTER
Anders Ellström, Marielundsvägen
Mob: 073-904 59 45
E-post: anders_ellstrom@yahoo.com

n Nybyggen ska anpassas till befintlig
byggnation och miljö och natur.
n Färjan ska alltid fungera, även när det är
stränga vintrar. Mer trafik under sena kvällar.

Maria Skedinger, Hanmora
Mob: 073-807 19 75
E-post: mariaskedinger@gmail.com

n Vi vill slå vakt om busstrafiken. Bussarna bör
gå hela vägen till Adelsö utan bussbyte.
n SL:s strafftaxa för Adelsöbor bör avskaffas.

Stefan Wåhlin, Ellholmen
Mob: 070-318 80 00
E-post: s.wahlin@hotmail.com

n Vi värnar vår lanthandel.
n Vi arbetar för att Adelsö Butik ska bli
postombud.

SUPPLEANTER
Anders Gustafsson, Skogstorp
Mob: 070-298 55 25
E-post: anders.gustafsson28@gmail.com

n Vi slår vakt om Hembygdsgården
n Vi vill att vildsvinsstammen på ön minskas
kraftigt.

Anna Nagorna, Sättra
Mob: 076-209 87 86
E-post: nagorna@hotmail.com

Nöjdast kunder för tredje året i rad.
Nu satsar vi på fjärde.

lansfast.se/ekero
Ekerö | Ekerövägen 53 | 178 34 Ekerö
08-560 360 00 | ekero@lansfast.se
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ÅRSMÖTE
I PANNRUMMET

LÖRDAGEN DEN 8 JUNI KLOCKAN 14
PLATS: PANNRUMMET, STENBY

AKTUELL INFORMATION
VILDSVIN: Jakt och viltvård
JÄGARNA Bo Stolt och Olle Weslien
ÅRETS ADELSÖBOR presenteras

n Årsmötesförhandlingar
n Information och diskussion om viktiga Adelsöfrågor,

bland annat om turerna kring Hembygdsgården.
n Sen blir det mingel med lätt förtäring och alkoholfritt

som föreningen bjuder medlemmar på.
Annan dryck finns i baren till egen bekostnad.

Välkomna!

