Verksamhetsberättelse
för föreningen
Värna Adelsö för år 2019.
Styrelsen för den ideella föreningen Värna Adelsö avger följande verksamhetsberättelse
för 2019. Föreningen hade under året nära 600 medlemmar Tidningen Adelsönytt har
utgivits med två nummer. Bland frågor behandlade under året märks hembygdsgårdens
framtid, skjutarrangemang på Munsö och busstrafiken. Under 2020 har framtiden för
Munsö skola blivit en stor fråga. Värna Adelsö har aktivt de föräldrar som arbetar för
att skolan ska vara kvar.
Medlemmar, styrelse och ekonomi
Styrelsen har bestått av åtta ledamöter: Lennart Rydberg, ordförande, Jan Gertz, vice
ordförande, Mats Lundgren, kassör, Anders Ellström, Anders Gustafsson, Maria Skedinger,
Lotta Persson 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 utöver ett konstituerande möte haft fem sammanträden.
Tidningen Adelsönytt har utkommit med två nummer som utdelats till alla med brevlåda på
Adelsö samt skickats per post till övriga medlemmar. Upplagan har uppgått till 750 exemplar.
Björn Rydberg har varit redaktör och ansvarig utgivare. Redaktionen består nu av Anita
Björk, Gunilla Dykhoff-Sternelius, Klas Dykhoff, Irena Lundberg, Kent Lundberg och Lotta
Persson. 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 593.
Medlemsavgiften är 50 kr per år. Vid årets slut uppgick föreningens tillgångar till något mer
än 120 000 kronor. De största utgiftsposterna utgjordes av tidningen, omkostnader vid
medlemsmöten samt priset till årets Adelsöbo. Förenigen har lämnat bidrag till
Valborgsmässofirandet och Veteranfordonsdagen samt till marschaller vid invigningen av
den renoverade stenmuren vid Stenby. Föreningen har också medverkat med dryck vid
vandringsdagen och veteranfordonsdagen.
Årets Adelsöbor
Till årets Adelsöbor 2019 utsågs Christina ”Stintan” Qviberg och Nisse Vernersson för deras
medverkan i nästan alla aktiviteter på Adelsö.
Årets verksamhet
Under våren framkom att kyrkan avsåg att överlåta hembygdsgården till ett privat företag.
Kyrkan begärde att få och fick köpa hembygdsgården 2008 från Ekerö kommun för ett
närmast symboliskt pris. Värna Adelsö uppvaktade ledningen för Ekerö pastorat i ärendet
vilket ledde till att kyrkan genomförde ett informationsmöte på Adelsö. Det framkom att de
flesta på ön var oroade för de framtida möjligheterna att använda hembygdsgården som är den
enda allmänna samlingslokalen på ön.

Efter aktioner från främst föreningsrådet lyckades det till sist att få kommunen att utnyttja
sin rätt att återköpa hembygdsgården. Avsikten är att Ekerö bostäder ska svara för
hembygdsgården.
Skjutarrangemang vid Hässlesand på Munsö har lett till bullerstörningar på Adelsö.
En enkät genomförd av Värna Adelsö visade att 70-80 personer på Adelsö, främst boende
kring Marielundsvägen, var störda av bullret. Värna Adelsö har begärt att berörda kommunala
myndigheter ska vidta åtgärder.
Vildsvinens framfart är ett växande problem på Adelsö liksom på många andra håll. Inte bara
tomtägare drabbas, svinen orsakar också stora skador för jordbruket och utgör en trafikfara.
Ansträngningarna för att få till stånd en ökad avskjutning har fortsatt. Kontakt har tagits med
Mälaröarnas jaktvårdskrets. Värna Adelsös ansträngningar har också har också bidragit till
viss rikspolitisk uppmärksamhet för frågan.
Busstrafiken är viktig och uppskattad men byte av fordon på färjan har lett till problem. Efter
uppvaktningar från Värna Adelsö är det nu åter gemengående busstrafik till Adelsö. Det
allmänna badet vid Hovgården nedanför Adelsövallen har betydande brister som Värna
Adelsö påtalat för kommunen. Hittills utan resultat. Inte heller ansträngningarna att få till
stånd en färjetur kl. 23.30 har ännu givit något resultat. Däremot har Värna Adelsös m.fl.
begäran att Adelsö butik ska få bli postombud för paket m.m. till slut lett till framgång under
2020.
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