
    
  

 

Verksamhetsberättelse för föreningen Värna Adelsö 2017 

Styrelsen för den ideella föreningen Värna Adelsö avger följande 

verksamhetsberättelse för 2017. Föreningen har utgivit tidningen Adelsönytt 

med två nummer samt i övrigt verkat i enlighet med stadgarna för att främja 

möjligheterna att bo och arbeta på Adelsö samt värna öns natur- och 

kulturvärden. Föreningen samverkar med andra föreningar genom Adelsö 

föreningsråd. 

Medlemmar, styrelse och ekonomi 
Styrelsen har bestått av åtta medlemmar: Lennart Rydberg, ordförande, Jan 

Gertz, vice ordförande, Mats Lundgren, kassör, Anita Björk, Anders Ellström 

Staffan Eriksson, Maria Skedinger och Stefan Wåhlin. Björn Rydberg har varit 

adjungerad och tjänstgjort som sekreterare. Revisorer har varit Lars Skedinger 

och Lars Erik Udd med Bernt Collin som suppleant. Styrelsen har förutom ett 

konstituerande sammanträde haft tre sammanträden samt därutöver avgjort 

brådskande ärenden per capsulam.  

 

Tidningen Adelsönytt har utkommit med två nummer som utdelats till alla med 

brevlåda på ön samt skickats per post till övriga medlemmar. Upplagan har 

uppgått till 750 exemplar.  

Björn Rydberg har varit redaktör och till sin hjälp haft en redaktion bestående av 

Anita Björk, Klas Dykoff, Irena Lundberg, Anna Nagorna och Lotta Persson. 

Christer Svanberg har med stor framgång skaffat annonser till tidningen. Ann 

Söderström har svarat för formgivning och layout. Lasse Carlsson har tagit 

flertalet foton i tidningen.   

 

Föreningens ekonomi är god. Antalet betalande medlemmar uppgick vid 

årsskiftet till 601 vilket innebär ett nytt rekord. Medlemsavgiften är 50 kr per år. 

Vid årets slut uppgick föreningens tillgångar till 65 812:65 kronor. De största 

utgiftsposterna utgjordes av tidningen, omkostnader vid medlemsmöten samt 

priset till årets Adelsöbo. Föreningen har lämnats bidrag till 

Valborgsmässofirandet och till Veteranfordonsdagen.  

 

 



Årets Adelsöbo 
Till årets Adelsöbo 2017 utsågs Johan Wallnäs för förtjänstfulla insatser för 

Birkakören. 

 
Årets verksamhet 
Den största frågan under året har varit det fortsatta arbetet för att 

uppmärksamma de problem som den växande vildsvinsstammen skapar för 

jordbruk och tomtägare. Strävan är att få till stånd en ökad jakt. Kontakt med 

jägare, uppvaktning av kommunen samt företrädare för riksdagen har ingått i 

arbetet. Hösten 2017 bjöd vi in riksdagsledamoten Magnus Oscarsson på 

studiebesök. Han fick information om vildsvinsskadorna på ön, bland annat om 

skadorna på jordbruket.   

 

I flera frågor har vi framfört föreningens synpunkter till Ekerö kommun. Detta 

gäller särskilt vid en uppvaktning av kommunalrådet Adam Reuterskiöld i 

september. Därvid upptogs vildsvinsfrågan, att Adelsö butik borde få bli 

postombud, att SL-taxan kan slå extra ogynnsamt för dem åker till och från 

Adelsö samt den slopade insamlingen av grovsopor. Vi framförde också att 

Värna Adelsö borde få bli remissinstans i frågor som berör ön. Till 

kommunstyrelsen har avgivits yttrande angående förslag till  tänkbara 

campingplatser på Adelsö. 

 

En återkommande fråga gäller allemansrätten och miljöstörande verksamhet vid 

den traditionella badplatsen vid Båtsviken i Hallsta. Till byggnadsnämnden har 

föreningen framfört synpunkter angående planer på bryggbygge m.m.   

 

I kontakt med färjerederiet har föreningen verkat för något fler färjeturer, 

särskilt en ytterligare tur kl. 23.30. Vid upprepade tillfällen har Postnord 

bearbetats för att Adelsö butik ska få bli postombud.  

 

Föreningen har i likhet med tidigare år på vandringsdagen i maj delat ut saft och 

kakor vid utsiktstornet på Kunstaberg samt medverkat genom en station vid 

Tofta vid veteranfordonsrallyt. Vid årsmötet 2017 presenterades det nya 

Vikingamuseet på Djurgården.   

  

 

 


