Verksamhetsberättelse för föreningen Värna Adelsö
Styrelsen för den ideella föreningen Värna Adelsö lämnar sin verksamhetsberättelse för år
2016. Verksamheten bedrevs enligt stadgarna och ägnades åt lokala utvecklingsfrågor,
samverkan med öns övriga föreningar samt skydd av allemansrätt och miljö.
Medlemmar, styrelse och ekonomi
Styrelsen har bestått av 9 medlemmar: Staffan Eriksson (ordförande), Jan Gertz (viceordförande), Anita Björk, Anders Ellström, Irena Lundberg (sekreterare), Mats Lundgren
(kassör), Lennart Rydberg, Maria Skedinger och Ingela Westerberg. Revisorer var Lars Erik
Udd, Lars Skedinger och Bernt Collin (suppleant). Styrelsen har genomfört fem protokollförda möten.
Tidningen Adelsönytt gavs ut två gånger. Redaktionskommittén har under året utökats med
nya ledamöter. Tidningen har haft en gynnsam utveckling med ökat antal annonser och mer
redaktionellt material. Upplagan har uppgått till 750 ex.
Föreningens ekonomi har varit god. Antalet betalande medlemmar 2016 var 575 st, det
högsta någonsin i föreningens verksamhet. Föreningens tillgångar var 67 428:10 kronor den
31 december 2016. De största utgiftsposterna under verksamhetsåret var utgivning av
tidningen, omkostnader vid medlemsmöten och Årets Adelsöbo-pris. De största intäktsposterna var medlemsavgifter och annonser.
Medlemsavgiften under 2016 uppgick till 50 kr.
Årets verksamhet
Under det gånga året har föreningens verksamhet ägnats åt flera lokala utvecklings-,
hållbarhets- och naturskyddsfrågor. Föreningen genomförde ett årsmöte, ett föredrag
om kompostering och medverkande även aktivt i de övriga lokala föreningarnas
aktiviteter.

Översiktsplanen och öns framtida utveckling
Föreningen har lämnat sina synpunkter på Ekerökommunens översiktsplan för 2030-2050
utifrån dels Adelsöperspektivet och dels Kommundelsperspektivet, med Adelsö som del av hela
Ekerö kommun. Planförslaget bedömdes positivt då Adelsös naturområden skulle i stort
behållas orörda och tillgängliga för såväl fast- som fritidsboende och turister. På ett fåtal
stadsplanelagda områden skulle en viss förtätning av bebyggelsen medges, d v s på området
invid färjeläget och på världsarvsområdet Hovgården med kyrkan. Föreningen underströk
vikten av bibehållet strandskydd. Planer på ny bebyggelse på öppna fält med fri utsikt över
Mälaren bör stoppas för att inte förstöra Adelsös unika fågel, växt- och vattenliv. Föreningen
har i sin skrivelse även pekat på den kraftiga skogsavverkning som skett på Adelsö under de senaste
10 åren och uttryckt förhoppning om att framtida förvaltning sker varsamt så att Adelsös värdefulla
skogsstigar och bär/svampområden inte försvinner.
Föreningen uppskattar att kommunen arbetar för bättre och fler badplatser, bl a upprustning av
stranden vid Hovgårdsområdet, en fråga som både Värna Adelsö och övriga föreningar har
drivit under året.

Vidare efterfrågar föreningen kraftfulla insatser, på både kort och långt sikt, för att skapa fler äldreoch ungdomsbostäder. Dels finns kommunägd mark i anslutning till Hovgården och privat mark
som troligen skulle kunna tas i anspråk.

Vi har även lyft frågan om Länsstyrelsens och Riksantikvarieämbetes otillräckliga
utveckling av världsarvsområdet. Besökare har sämre möjligheter att ta del av
världsarvsområdet på Adelsö jämfört med Birka. Det är i princip omöjligt för handikappade
att komma in på Hovgårdsområdet. Permanentade rullstolspassager på området kan rimligen
inte riskera ännu ej gjorda markfynd. Kunnig guidning får nu ersätta bristen på information
för besökare. Befintliga skyltar på området är ofullständiga och fåtaliga. Kommunen och
Adelsö Föreningsråd är ense om att bygga en musei- och studiebyggnad på Uppgårdstomten.
Det verkar dock ta lång tid innan överenskommelsen förverkligas.
Stark tillväxt

Föreningen har under 2016 haft en positiv medlemsutveckling. Antalet betalande
medlemmar har ökat från 519 till 575. Verksamheten har efter samgåendet med föreningen
Gröna Ön fått förstärkta resurser.
Tidningen har utökad sin redaktion och upplagan har stigit. Föreningen har
samverkat framgångsrikt med Adelsö Butik och övrigt näringsliv på ön.
Årets Adelsö-pris 2016 tilldelades Agneta Collberg för hennes förtjänstfulla insatser för
det lokala föreningslivet.
Årets viktiga frågor
En av gångna årets viktigaste frågor var att få ett lokalt postombud till Adelsö butiken.
Föreningen har uppvaktat Postnord och kommunen och vi fortsätter vår bearbetning av de
ansvariga.
Föreningen har på uppdrag av årsmötet arbetat vidare för att begränsa den stora och
växande vildsvinsstammen. Antal skador på mark och trädgårdar har stadigt ökat och
orsakat medlemmarna stora kostnader och bekymmer. Dialog har förts med berörda
markägare, jaktlag och kommun.
Vi har arbetat med trafikfrågor för att få behålla aktuella generösa tidtabeller, införa en
enhetlig taxa vid resor längre än 1 timma, extra färjeturer sena kvällar och bättre koordinering
med färjans avgångstider. Frågorna har drivits i dialog med SL, Arriva och Vägverket.
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