Protokoll fört vid styrelsemöte nr 10
tisdagen den 2/11 2010 kl. 18 i
Hembygdsmuseet

§1

Öppnande

Mötets öppnande
Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat.

§2

Upprop

Upprop
Närvarande ledamöter: Sven Hugosson, Ingemar Jansson, Hans von Matérn,
Barbro Svärd, Jörgen Thulstrup och Gunnar Winberg. Övrig närvarande: Lennart
Johansson, Sören Norrby och Bror Jansson. Anmält förhinder: Hans Rockberg.
Frånvarande: Carl Oscar Törnros.

§3

Dagordning

Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 8 p 3 - 4 och § 9 p
10 - 12.

§4

Föregående mötes
protokoll

Föregående mötes protokoll
Inga frågor förelåg.
Beslut: Protokollet läggs till handlingarna.

§5

Justering

Justering
Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Hans von Matérn.
Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset fredagen den 5/11 kl. 17.

§6

Bordlagda ärenden
1.

§7

Då Hans Rockberg anmält förhinder att närvara erinrade Jörgen Thulstrup om
ärendet och att Hans med e-post ånyo skickat ut en lista men namn på
föreningsmedlemmar som skulle kunna kontaktas med fråga om de kan tänka sig
att bli aktiva i föreningen.
Beslut: Ärendet bordläggs ännu en gång. Styrelseledamöterna förbereder sig, med
utgångspunkt från Hans lista, för en sakdiskussion vid nästa möte.

Åtgärder för att öka
antalet aktiva

Beslut som presidiet fattat
1.

2.

§8

För att användas som underlag i frågetävlingen ”Vi som vet mest …” har skriften
”Österåkersbodens förvandling till industriarbetare och tjänsteman – 150 års
näringslivsutveckling” kopierats i 25 ex till en kostnad av 4750 kr.
Beslut: Beslutet godkändes.
Inköp av golvmatta till Vita husets övervåning i syfte att minska bullerstörningar
till nedervåningen. Kostnad 3000 kr.
Beslut: Beslutet godkändes

Kopiering av
”Österåkersbondens
förvandling …”
Inköp av golvmatta

Nya ärenden
1.

Länsstyrelsen har, med delgivning 10-10-25, avslagit ÖHF:s överklagande (09-0609) av byggnadsnämndens beslut om positivt förhandsbesked att få bebygga
Domarringsbacken. Jörgen Thulstrup sammanfattade förhistorien i ärendet.
Sören Norrby ansåg dels att byggnadsnämnden inte följt sin uppgift att beakta
kulturarvet i sitt beslut, dels att länsstyrelsen gör en alldeles för snäv avgränsning i
sitt avslagsbeslut. Kulturarvsaspekten är överhuvudtaget inte nämnd. Vi bör därför
göra ärendet till en principfråga i syfte att ändra ”fast praxis” att bygglovsärenden
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Avslag på överklagande om
Domarringsbacken

endast kan överklagas av närboende. ÖHF bör således i Förvaltningsrätten
överklaga det nu aktuella länsstyrelsebeslutet.
Beslut: ÖHF överklagar länsstyrelsens avslagsbeslut. Sören skriver ett utkast och
kommunicerar detta med ordföranden och sekreteraren som sedan expedierar
ärendet senast före den 15/11.
2.

Frågan om förbättrad information till medlemmarna om våra aktiviteter
diskuterades. Alla var överens om behovet av förbättringar, bl.a. en tydligare
samordning. Jörgen Thulstrup redogjorde därefter för hur Heather Robertson och
Lennart Johansson under det senaste året utvecklat en praxis med informationsskyltar och ”På Gång-blad”. Fler behöver engageras i detta arbete. Jörgen delade
ut en av Heather utarbetad lista (bilaga) över platser där informationsskyltar bör
sättas ut.
Beslut: Frågan om hur informationen till medlemmarna tas upp för förnyad
överläggning vid nästa möte.

Förbättrad
information om
ÖHF:s aktiviteter
till medlemmarna

3.

Hans von Matérn betonade behovet att redan nu bestämma tidpunkt för nästa
medlemsutskick samt istopp.
Beslut: Istopp för nästa medlemsutskick - innehållande Milstolpe, kalender för
2011 och aktivitetsplan – sker måndagen den 6 december med början kl. 13.

Nästa medlemsutskick samt
tidpunkt för istopp

4.

Gunnar Winberg anförde att Solna hembygdsförening är intresserad av ett
samarbete som skulle kunna inledas med utbyte av medlemsblad och protokoll.
Beslut: Gunnar Winberg tar erforderliga kontakter för att öppna upp samarbete
med Solna hembygdsförening.

Samverkan med
Solna Hembygdsförening

§9

Rapporter
1.

Ingemar Jansson kommenterade det ekonomiska läget samt budgetförslaget för
2011.
Beslut: Redovisningen godkändes

Ekonomi

2.

Jörgen Thulstrup meddelade att han med stöd av styrelsens beslut vid förra mötet
(§ 8 p 5) köpt en extern hårddisk samt Officepaket 2010 till datorn i Vita husets
kontor till en kostnad av 1894 kr. Program för säkerhetskopiering har installerats.
Hela datorns innehåll har därefter säkerhetskopierats.

Inköp av hårddisk
och officepaket

3.

Sven Hugosson kommenterade kontakter som han tagit i syfte att få sponsorer till
tryckningen av ”Österåkersbondens förvandling …”. Ännu finns inga bindande
åtaganden.

4.

Gunnar Winberg anmälde att det nu finns en fungerande arkivlokal i Österåkers
gymnasiums källare med bord, stolar, mattor på golvet och gott om hyllutrymme.
Fotoarkivet är flyttat från Vita huset till den nya arkivlokalen. Han nämnde behov
av att skaffa mobilt bredband för att kunna ansluta arkivdatorn till internet.
Beslut: Leif Svensson bemyndigas skaffa och installera mobilt bredband till
arkivdatorn. Åt Gunnar Winberg uppdras att skaffa fuktmätare till arkivet.

”Tryckning av
Österåkersbondens
förvandling …” –
kontakter för att få
sponsorer
Arkivet

5.

Sven Hugosson meddelade att han ännu inte fått tillfälle till en diskussion med
FixMedia om samverkansformer.

Överläggning med
FixMedia

6.

Gunnar Winberg anmälde att 7 klasser deltar i frågetävlingen ”Vi som vet mest ..”.
Alla klasser utom en har kontaktats och fått bakgrundsmaterial. Inledande lektioner
är planlagda och några ur styrelsen bör delta. Gunnar tar kontakter i denna fråga.
Han anmälde vidare att vi är inbjudna till Solnas final den 23/11 i motsvarande
tävling. Gunnar och Jörgen deltar.

Frågetävlingen ”Vi
som vet mest …”

7.

Jörgen Thulstrup meddelade att han blivit uppringd av en anställd vid Ljungbackens behandlingshem med fråga om ÖHF, för arbetsträning, kunde ta emot en
lärare som skadats vid en olycka och nu rehabiliteras. I den efterföljande
diskussionen nämndes möjligheten av att få hjälp med skanning och registrering av

Fråga om hjälp med
arbetsträning
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foton, förutsatt att personen är lämpad härför och har tillräckliga datakunskaper.
Beslut: Jörgen kontaktar Ljungbacken med besked i frågan.

§ 10

8.

Jörgen Thulstrup nämnde, i Hans Rockbergs frånvaro, att länsstyrelsens
omfattande och delvis kritiska kommentarer till tänkt exploatering vid Säbyviken
tidigare har sänts ut.

9.

Jörgen Thulstrup orienterade om ett möte i kommunen den 28/10 på temat
”Information och dialog om utvecklingen av de gröna näringarna”. Näringslivsenheten med Göran Oscarsson var värd. I mötet deltog drygt 30 personer, mest
småföretagare med anknytning till de areella näringarna. Från ÖHF deltog, förutom
Jörgen, Hans Rockberg och Sören Norrby. Informationens huvudtema var att
beskriva möjligheterna att få bidrag från programmen UROSSS och Leader.
Sören Norrby menade att gränsdragningen för UROSS-området borde ändras
något. En sådan skulle öppna för möjlighet till bidragspengar för områden som nu
inte är bidragsberättigade. Han framhöll betydelsen av de fyra roslagskommunernas samverkan för att sprida kunskap om kulturarvet och för turismen.
Han nämnde vidare att han fått en DVD-skiva med ”grönstrategiprogrammet” och
med en presentation av Åkerströmmen.
Beslut: Redovisningen godkändes.

10.

Lennart Johansson meddelade att det inte är några problem att installera israsskydd
över Vita husets entré. För att kunna montera sotarstege på Berggrentorpet krävs
viss reparation (plåtarbete) invid skorstenen. Uppskattad totalkostnad ca 15000 kr.
Beslut: Lennart Johansson bemyndigas upphandla erforderliga arbeten för
snörasskydd och sotarstege inom en kostnadsram av 15000 kr.

Israsskydd och
sotarstege

11.

Bror Jansson presenterade sig och redogjorde för besök som han, Ingemar Jansson
och Lennart Johansson gjort vid flertalet av ÖHF:s byggnader. Bror betonade,
genomgående, betydelsen av att i möjlig mån hålla en jämn temperatur i husen.
Temperaturväxlingar ger fuktproblem. Han betonade vidare Drängstugans dåliga
skick.
Sven Hugosson ansåg att kommunen borde kunna ge bidrag för att kunna förbättra
vården av våra kulturbyggnader.
Beslut: Avtalen med hyresgästerna bör ses över med syftet att skapa incitament till
jämnare temperaturhållning. Cecilia Pantzar vid Länsmuseet bör kontaktas för råd
om vården av kulturbyggnader.

Byggnadskommittén

12.

Sven Hugosson anmälde att Länsmansgården har ett betydande renoveringsbehov.
Eftersom Länsmansgården inte ägs av en hembygdsförening kan inte statsbidrag
för kulturmiljövård sökas. En lösning är att ÖHF, med stöd av ett avtal mellan
Länsmansgården och ÖHF, inger en formell bidragsansökan. Avtalet innebär inga
förpliktelser för ÖHF, utöver att oavkortat överlämna ett beviljat bidrag till
Länsmansgården. Sven har processat ett avtalsförslag med Länsmansgården (Stig
Stålberg) vilket sedan godkänts i presidiet.
Beslut: Åtgärden och avtalet godkänns.

Avtal med
Länsmansgården

Skrivelser
Jörgen Thulstrup redogjorde för innehållet i följande skrivelser:
Yttrande över förslag till ”Strategi för
Ut Kommunen
97.
de gröna frågornas hantering i
Österåkers kommun”.
Yttrande över detaljplan för
Ut Kommunen
98.
”Bergavägen – stadsgata, etapp A”.
Ordna och vårda föreningsarkiven.
In Föreningsarkiven i Sthlms län
99.
In Länsstyrelsen i Sthlms län
100. Överklagande av förhandsbesked för
uppförande av bostadshus och garage på
fastigheten Norrö 2:61 i Österåker.
In Ag Långhundraleden
101. Protokoll från styrelsemöte 10-10-15.
In Kommunen
102. Förslag till detaljplan för
Trädgårdsmästeriet (Österskär).
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Länsstyrelsens
kommentar till
ärendet om exploatering i Säbyviken
Möte i kommunen
om ”de gröna
näringarna”

103.
104.

§ 11

Förslag till detaljplan för Bergavägen
35-37 (Förhandsmeddelande).
Inbjudan till studiebesök vid
Pressbyråns museum och arkiv den
6/12.

In

Kommunnen

In

Föreningsarkiven i Sthlms län

Övriga ärenden
1.

Jörgen Thulstrup anmälde att inga frågor återstår inför höstmötet den 14/11. Jörgen
och Marianne Thulstrup svarar för kaffe med bulle. Gunnar Winberg kontaktar
Hans Rockberg om arrangemang inför bildvisning.

Slutkoll inför
höstmötet den 14/11

2.

Lennart Johansson anmälde att gräsklipparen till Vita huset behöver repareras
(kostnad ca 5000 kr för byte av motor m.m.) alternativt bytas ut (kostnad av ca
6000 kr).
Beslut: Ny gräsklippare inköps.

Reparation alt. byte
av gräsklippare

3.

Jörgen Thulstrup refererade till Sveriges hembygdsförbunds begäran om underlag,
snarast möjligt och senast vid utgången av 2011, till ”Hembygdsrörelsens historia”
inför 100 årsjubileet 2016. Han föreslog att Milstolparna inför ÖHF:s 40-, 50- resp.
60-årsjubileum skickas in.
Beslut: Jörgen skickar in föreslaget underlag.

Underlag till
”Hembygdsrörelsens
historia”

4.

Jörgen Thulstrup meddelade att Sveriges hembygdsförbund inom ramen för
projektet ”Hus med historia” samlar in bilder från hembygdsrörelsen. Fotografen
KGZ Fougstedt reser runt i Sverige och besöker föreningar för att få material. I ett
brev från SHF:s generalsekreterare hemställs att Fougstedt får ett så bra
mottagande som möjligt.
Beslut: Om fotograf Fougstedt hör av sig skall han få erforderligt stöd i sitt
bildprojekt.

Foton som underlag
till ”Hus med
historia”

§ 12

Bevakningslista (tom)

§ 13

Nästa styrelsemöte

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 7/12 2010 kl. 18.00 i Vita Huset.

§ 14

Mötets avslutande

Avslutning

Mötet avslutades kl. 20.35

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Hans von Matérn
Justerare

Före mötet serverade Ingemar Jansson ”fattighusmat” (kålsoppa med smör och bröd samt kaffe och äppelkaka), ett
uppskattat inslag. Mötesdeltagarna tackade Ingemar hjärtligt för måltiden.
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