HÖSTMÖTET
Söndagen den 16 november avhölls programenligt föreningens Höstmöte i närvaro
av 36 medlemmar och med Sven Hugosson som ordförande.
Före mötesförhandlingarna gjorde Carina Eklund, från kommunens Mätenhet, reklam för
kartutställningen ”Kartans år 2008” i Alceahuset den 2-3 dec. kl. 10-19. Där visas såväl
historiska som nutida kartor över Österåker.
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2009, som utsänts tillsammans med kallelsen till mötet,
kommenterades av sekreteraren Jörgen Thulstrup. Han pekade särskilt på nyheter i förhållande till
föregående år.
Styrelsens förslag till budget och medlemsavgifter för 2009, likaledes utsända med kallelsen,
kommenterades av kassören Ingemar Jansson. En ny utgiftspost är tryckningen av båtsmansboken.
Driftskostnaderna för Vita huset minskar med 10 000 kr som följd av installationen av en
värmepump. Verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter godkändes av mötet.
Styrelsevalet för 2009-2010 resulterade i omval av Jörgen Thulstrup, Barbro Svärd och och Hans
Rockberg. Som helt nya i styrelsen invaldes Carl Oscar Törnros och Katrin Göpel.
Sven Hugosson nyvaldes som revisor och Sven Jacobsson som revisorssuppleant för 2009-2010.
På styrelsens förslag beslöts att årsmötet skall hållas söndagen den 19 april 2009 kl. 13.
Då inga motioner hade inkommit övergick man till punkten Övriga frågor.
1. Kalendern. Hans Rockberg anmälde att 2009 års kalender nu är tryckt och kommer att
skickas ut till ÖHF:s medlemmar. Han rekommenderade de närvarande att hjälpa till att sälja
kalendrar och ett nyframtaget vykort.
2. Gåvor
• Gunnar Gimströmer överlämnade en drygt 150-årig karta över prästbostället i Österåker.
• Gunilla Norrby överlämnade ett foto- och minnesalbum tillägnat Gunillas far Ragnar
Pilström som var kantor i Österåker. Albumet, som både är kyrko- och körhistoria, har
iordningsställts av Åsa och Björn Svensson samt Aina Gunnar.
ÖHF:s ordförande Suzanne Hillgren framförde ett varmt tack för gåvorna.
3. Tryckfel. Hans von Matérn påpekade ett tryckfel i sista Milstolpen. Där står, på sista sidan,
att julmarknaden börjar kl. 19. Rätt tidpunkt är kl. 13.
4. Behov av lokal. Carl-Göran Backgård anmälde att byggänget har behov av en
inomhuslokal för att under den kalla årstiden kunna utföra arbeten, t.ex. målning av fönster.
Finns det någon somkan tillhandahålla en sådan lokal så ring antingen Bo Lindström, 540 620
95, eller Carl-GöranBackgård, 540 611 36.
5. Positiv uppmärksamhet. Sören Norrby framhöll tre saker som under senare tid gett ÖHF
betydande och positiv uppmärksamhet:
• Blå Vågenstipentiet på 75 000 kr.
• Utställningen ”Österåker Då och Nu” i biblioteket. Gunnar Winberg tillade att utställningen
kan återanvändas. Den kommer närmast att visas på Länsmansgården i maj – juli.
• ÖHF:s medverkan vid kommunhusets (Alceahusets) invigning den 7/11. I en utställning
lyftes fram dels Alceas historia och bakgrunden till kommunvapnet, dels Smedby tegelbruks
historia. Alceahuset ligger vid ett av det forna tegelbrukets lertag.
Efter mötesförhandlingarna och en kaffepaus visades med hjälp av storbildsprojektor rivningen av
Smedby tegelbruks skorsten 1917. Dag Unevik har genom detektivarbete gjort att ÖHF fått tillgång
till denna märkliga 33 sekunder långa filmsekvens.
Härefter berättade Åke Strid och Sören Norrby, med stöd av bilder, om Naturskyddsföreningen
och dess samarbete med ÖHF i olika frågor, främst planeringsärenden.
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