
 

 

 

Verksamhetsberättelse för föreningen Värna 
Adelsö för år 2020.  

Styrelsen för den ideella föreningen Värna Adelsö avger följande verksamhetsberättelse för 
2020. Föreningen hade under året över 600 medlemmar Tidningen Adelsönytt har utgivits med 
två nummer. Bland frågor behandlade under året märks nedläggningshotet av Munsö skola, 
hembygdsgårdens framtid, skjutarrangemang på Munsö och badplatsen vid idrottplatsen. 
Coronapendemin har påverkat föreningens arbete i den meningen att samtliga styrelsemöten 
har hållits digitalt. 

Medlemmar, styrelse och ekonomi  

Styrelsen har bestått av tio ledmöter: Anders Gustafsson, ordförande, Jan Gertz, vice ordförande, Mats 
Lundgren, kassör, Lennart Rydberg, Barbro Stolt, Siri Lundmark, Andreas Gustafsson, Anders 
Ellström, 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 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. Nytt för i år är att tidningen nu också skickas per post 
till samtliga ledamöter i Kommunfullmäktige i Ekerö kommun. 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, 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 634. 
Medlemsavgiften är 50 kr per år. Vid årets slut uppgick föreningens tillgångar till något mer än 
130 000 kronor. De största utgiftsposterna utgjordes av tidningen, omkostnader vid medlemsmöten 
samt priset till årets Adelsöbo. Föreningen har lämnat bidrag till Föreningsrådet för att stärka upp 
kassan och ge möjlighet att klara av de löpande åtaganden som finns. Värna Adelsö har också bidragit 
till broschyen ”15 pärlor på Adelsö. 

Årets Adelsöbo 

Till årets Adelsöbor 2020 utsågs Ingrid och Olle Weslien. 

Årets verksamhet  

Under våren meddelade Ekerö kommun att de avsåg att lägga ned Munsö skola. Föräldrar till barn i 
skolan engagerade som omgående och drev frågan mycket intensivt med bland annat en demonstration 
i Ekerö centrum som aktivitet. Värna Adelsö engagerade sig också och stöttade föräldragruppen med 
kontakter med politiker och andra påtryckande aktiviteter. Till slut ändrade kommunen sitt  



 

 

 

 

nedläggningsbeslut till att behålla 6-årsverksamheten och klasserna 1 och 2. Värna Adelsö har nu 
framfört på att årskurs 3 återinförs och att läroplanen på så sätt följs. 

Hembygdsgården övertogs under året av Ekerö Bostäder och renoveringsarbeten har nu påbörjats. En 
projektledartjänst har också tillsatts, bekostad av Ekerö kommun och Region Stockholm, med syfte att 
utveckla hela Hovgårdsområdet. Värna Adelsö följer och bidrar aktivt i det fortsatta arbetet med 
Hovgården och Hembygdsgården. 

Skjutarrangemang vid Hässlesand på Munsö fortsätter att leda till bullerstörningar på Adelsö. 
Värna Adelsö har undersökt de juridiska möjligheter som finns för att stoppa/begränsa verksamheten. 
Det har visat sig att frågan är mycket komplex och kommer att ta ytterligare tid att lösa. Värna Adelsö 
kommer att bistå de boende med allt stöd som går i frågan.  

Vildsvinens framfart är ett konstant problem på Adelsö. Värna Adelsö har haft kontakter med den 
största privata markägaren på Adelsö, Menhammar stuteri. Menhammars hållning till att öka 
avskjutningarna är märkbart ignorant och de bidrar inte till att vildsvinsstammen begränsas. Värna 
Adelsö har också dialog med Länsstyrelsen på olika nivåer och kommer att fortsätta driva frågan på 
alla sätt som går. 

Ekerö kommun tog under 2021 bort bidraget för att underhålla badplatsen vid idrottsplatsen. Beslutet 
uppmärksammades av en medlem i föreningen och Värna Adelsö agerade skyndsamt. Kommunen 
visade direkt vilja till dialog i frågan och det slutade med att badplatsen nu blir kvar och sköts av 
kommunen. I stället för att lägga ned badplatsen har kommunen genomfört vissa förbättringar. Bland 
annat har sand forslats dit och badplatsen är nu fin och badbar. 

Adelsönytt utgör en mycket viktig del av Värna Adelsös opinionsarbete. Tidningen har fortsatt 
utvecklas och håller mycket hög klass. Tidningen skickas från och med två nummer sedan även till 
samtliga politiker i kommunfullmäktige. Detta har haft stort genomslag för Adelsös frågor och 
bidragit till en ökad dialog med politikerna. 

Under verksamhetsåret har Värna Adelsö bjudit in de politiska partierna i Ekerö kommun till Adelsö 
för dialogmöten med oss. Två möten har genomförts och fler är planerade framåt. Besöken har lett till 
att förbättrade relationer kunnat skapas och att politikerna fått en fördjupad och förbättrad bild av 
Adelsö och vad som är viktigt för att ön ska kunna fortsätta att utvecklas.  

Styrelsen för Värna Adelsö 

genom Anders Gustafsson, ordförande 

 


