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Protokoll fört vid konstituerande möte i föreningen Värna Adelsö 12 juni 2004.
§ 1. Mötet öppnades av interimsstyrelsens ordförande Jan Gertz.
§ 2. Till mötesordförande utsågs Jan Gertz och till mötessekretare Lennart Rydberg. För att
jämte ordförande justera protokollet utsågs Thomas Hemberg och Anne Sundh.
§ 3. Föredragningslistan godkändes.
§ 4. En avprickning av närvarande medlemmar hade skett vid entrén. Denna lista fastställdes
att gälla som röstlängd.
§ 5. Mötet godkände det sätt möteskallelsen skett på.
§ 6. Jan Gertz berättade om arbetet sedan det förberedande mötet sommaren 2003.
Arbetsgrupper och annan aktivitet har gällt äldreboende, hembygdsgårdens framtid, turism,
färjan,trafiksäkerheten, affären, IT mm. Två nyhetsbrev har distribuerats. Den 4 juni träffade
interimsstyrelsen kommunalrådet Peter Carpelan. Frågan om att göra Värna Adelsö till remissinstans i plan- och byggnadsärenden m.m. löses på så sätt att Värna Adelsö aktivt kan
medverka i Adelsö Föreningsråds (AFR) hantering av remissärenden. Alla kommunens
offentliga handlingar är naturligtvis tillgängliga för föreningen.
Peter Östergren redogjorde för pågående överläggningar som går ut på att Adelsö församling
ska överta hembygdsgården. När ärendet är klart kan församlingen ge ytterligare information.
Då handlanden Borin fått förhinder berättade Jan Gertz om erfarenheterna under den nya
affärens första tid. Helgerna hade varit bra. Borins tar gärna emot adelsöbornas önskemål
och synpunkter på sortiment m.m.
Owe Wallin redogjorde för vägverkets planer beträffande färjan. Man planerar för en ny färja
som ska vara lindragen. Färjan ska ha dubbla motorer för att minska risken för driftsavbrott.
På vintern kommer luftslang att utläggas för att hålla leden isfri. Turtätheten ska vara oförändrad. Efter ordförandens fråga om intresse fanns, beslöt mötet att en särskild sammankomst
om färjans framtid skulle anordnas mot slutet av sommaren.
SvenErik Larsson berättade om trafiksäkerhetsrådet. Uppfarten från färjan utgör ett trafiksäkerhetsproblem. Adelsö ringled borde utmärkas som huvudled så att ingen tveksamhet om
vem som har företräde uppstår. En del busshållplatser är oskyddade. Mötesplatserna är för
dåliga och otillräckligt skyltade.En del skyltar skyms av grenverk eller buskage. Kring Hovgården uppstår ett betydande problem med bristen på toaletter när turistbussar kommer.
SvenErik har för avsikt att tillsammans med Vägverkets chef besiktiga ön. Beslöts att under
hösten anordna ett särskilt möte om trafikfrågor.
Kalle Runristare informerade om Vikingaveckan 7-11 juli. Det blir en hantverksby vid
badplatsen nära Hovgården och en medeltidsdel längre upp på land. Mellan 10 och 20
vikingaskepp väntas till Adelsö/Björkö under arrangemanget. Mötet beslöt att föreningen
skall följa upp Vikingaveckan genom att inhämta erfarenheter som kan vara till nytta i
kommande planeringar av större arrangemang.
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Mats Gransell från Fastighets AB Björkfjärden informerade om en del av vad som gjorts
sedan man tagit över Sättra från landstinget. Värmesystemet hade översetts för att reducera
oljeförbrukningen. 26 hektar av skogen hade avsatts som Naturreservat. Sedan företaget inte
beviljats förvärvstillstånd hade delägarna som enskilda personer övertagit Lindby gård.
Björkfjärden har också med Stockholms stad överenskommit att de ska förvalta Tofta gård.
Det gäller ett 5-årigt sidoarrende för jordbruksmarken (ej bostäder). Marken ska med ekologisk och giftfri inriktning samförvaltas med Sättra och Lindby. Skogen förvaltas av Skogssällskapet på direkt uppdrag av Stockholms stad. På fråga om företagets långsiktiga planer
beträffande avstyckning av tomter svarade Sven Secher att det kan bli fråga om att hyresgäster vid Sättra friköper sina bostäder samt avstyckning av enstaka tomter. Jan Gertz
underströk att föreningen Värna Adelsö är angelägen att få ta del av Björkfjärdens planer.
Ordförandens fråga om intresse ledde till beslut om att planera ett möte under hösten för att
närmare ta del av Björkfjärdens aktiviteter på ön.
Jan Gertz redogjorde för interimsstyrelsens sammanträden och arbetet med olika arbetsgrupper. Styrelsen får återkomma i frågan om idéer för äldreboende på Adelsö samt till
kommunen framföra önskemål om fler yngrebostäder på Mälaröarna.
§ 7. Lars Carlsson har åtagit sig arbetet som kassör och föreningen har i hans namn öppnat ett
särskilt postgirokonto för bl.a. inbetalning av den tidigare bestämda årsavgiften 50 kr. En ekonomisk rapport framlades och godkändes.
§ 8. Interimsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamheten sedan det förberedande
mötet.
§ 9. Beslöts slutgiltigt att bilda föreningen Värna Adelsö.
§ 10. Lennart Rydberg föredrog förslag till stadgar för föreningen vilka godkändes.
§ 11. Till ordförande i föreningen valdes Jan Gertz. Till övriga ledamöter i styrelsen utsågs
Agneta Collberg och Lennart Rydberg. Styrelsen utser funktionärer för olika uppgifter.
§ 12. Till revisorer utsågs Desirée Björk och Bernt Collin med Björn Engström som
suppleant.
§ 13. Till valberedning utsågs Björn Rydberg och Ove Wallin (sammankallande).
§ 14. Under övriga frågor tog Bernt Collin upp problem i samband med infiltration av
avloppsvatten. Det meddelades att tillstånd till infiltration inte längre medgavs. Styrelsen
tar upp frågan.
Jan Gertz tog upp frågan om ett möte för information om gällande bestämmelser för
strandskydd och allemansrätt. Beslöts om ett särskilt möte om dessa frågor under hösten.
§ 15. Den omvalde ordföranden Jan Gertz avslutade mötet och tackade deltagarna för visat
intresse.
Vid protokollet: Lennart Rydberg

Justeras: Jan Gertz, Thomas Hemberg, Anne Sundh
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