Protokoll fört vid styrelsemöte nr 7
tisdagen den 6/9 2011 kl. 18 i Vita huset

§1

Öppnande

Mötets öppnande
Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat.

§2

Upprop

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

§3

Dagordning

Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 8 p 5 -7, § 9 p 12 13 och § 11 p 4 -6.

§4

Föregående mötes protokoll
I § 9 p2 sägs att en grupp bör bildas för att inför evenemang svara för inköp samt
för arbetet i kiosken.
Beslut: En ”Evenemangsgrupp” tillsätts. Denna skall bestå av Jörgen Thulstrup,
Ingemar Jansson och Hans Rockberg jämte en pool med personer som är beredda
att medverka i skilda evenemang i Ekbacken. Jörgen är sammankallande upprättar
lista över deltagarna i poolen, jämte telefonnummer.

§5

Föregående mötes
protokoll

Justering

Justering
Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Barbro Svärd.
Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset måndagen den 12/9 kl. 13.

§6

Bordlagda ärenden (inga)

§7

Beslut som presidiet fattat
Inköp av rödfärg för bättring av hembygdsmuseets fasad samt av kaffebryggare till
Vita huset.
Beslut: Inköpen godkändes.

§8

Köp av rödfärg
m.m. till hembygdsmuseet

Nya ärenden
1.

Sven Hugosson föreslår att ÖHF tecknar en aktiepost på 1 000 (ettusen) kronor i
Destination Roslagen AB. Syftet härmed är att öka förutsättningar och möjligheter
att marknadsföra ÖHF:s verksamhet.
Beslut: Sven Hugosson bemyndigas teckna den föreslagna aktieposten.

Aktieteckning i
Destination
Roslagen AB

2.

Frågan om att säga upp nuvarande hyreskontrakt för Berggrentorpet diskuterades i
anslutning till en av Gunnar Winberg utarbetad PM, som bifogats kallelsen. Ett
avgörande skäl för en sådan åtgärd skulle vara att i torpet få en verksamhet som
vore mer i linje med vad ÖHF står för samt att öka öppethållandet.
Beslut: Sven Hugosson kontaktar den nuvarande hyresgästen med besked om
uppsägning samt kontaktar ny intressent för förhandling om hyreskontrakt.

Återtagande av
Berggrentorpet

3.

Terese Raymond har med epost sagt sig vara intresserad av att engagera sig i

Slussvaktarbostaden
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återuppbyggnaden slussvaktarbostaden.
Beslut: Jörgen Thulstrup svarar Therese Raymond att det är kommunen som äger
slussvaktarbostaden och att det ännu är en öppen fråga vad som skall hända med
den.
4.

Ingemar Jansson refererade resultatet av den besiktning av Hagbystugorna som
genomfördes den 29 juni inför bytet av hyresgäst. Han framhöll, med biträde av
Lennart Johansson, att det inte är några stora saker som behöver åtgärdas men att
professionell hjälp behövs, bl.a. för att åtgärda stuprör och hängrännor.
Beslut: Lennart Johansson bemyndigas ta kontakter med hantverkare i syfte att
inför vintern få åtgärdat det som måste göras på Hagbystugorna och torpen i
Ekbacken. Beslut om åtgärder tas fortlöpande som presidiebeslut.

Besiktning av
Hagbystugorna

5.

Sven Hugosson refererade korrespondens med Kerstin Lindberg som anmält att
Kulleteatern inte vill betala hyra i samband med sin teatereftermiddag i sommar.
Beslut: Ingemar Jansson kontaktar Kerstin Lindberg med besked att Kulle slipper
betala hyra för i år men att vi nästa år kommer att debitera en sådan. Kerstin
kontaktar Ann Kulle med detta besked. Sven Hugosson utarbetar en hyrestaxa för
evenemang i Ekbacken.

Hyresdebitering för
Vita huset och
dansbanan

6.

Björn Sundman visade några årgångar av en årsbok – en krönika - som utarbetats
hembygdsföreningen i Trelleborg samt ställde frågan om ÖHF skulle kunna tänka
sig att ge ut en motsvarighet. Styrelsen imponerades av årsböckernas innehåll och
utförande men var tveksam till om ÖHF skulle orka med en så stor satsning.
Beslut: Björn Sundman kontaktar ”Trelleborgarna” med en sondering om en
möjlig träff för att diskutera upplägg, genomförande och erfarenheter för arbetet
med årsboken.

Årsbok

7.

Lennart Johansson påtalade behovet av en inomhuslokal för ”Byggänget”. En
möjlighet skulle kunna vara att hålla till i Stenhagens handels förråd.
Beslut: Sven Hugoson kontaktar Eva Wärme i Slöjdföreningen och diskuterar
möjligheten att inrätta förrådet i Stenhagens handel som arbetslokal för
”Byggänget”.

”Snickarbod”

§9

Rapporter
1.

Ingemar Jansson kommenterade i särskild ordning utsända aktuella resultat- och
balansräkningar. Han framhöll bl.a. att intäkterna är åtskilligt högre än budget och
att det beräknade resultatet med god marginal överstiger det budgeterade. Han
föreslog bindning av 100 000 kr på fasträntekonto i år samt att kommunen borde
betala kostnaden för Folkdanslaget på midsommar. Han nämnde vidare att den
trasiga avloppspumpen är lagad. En skyddshuv bör ordnas över pumpen för att
förhindra köldskador.
Beslut: Medel binds på fasträntekonto enligt kassörens förslag. Kassören gör
framställning till kommunen om bidrag för att täcka kostnaden för Folkdansarna.
En skyddshuv ordnas över avloppspumpen.

Ekonomi

2.

Gunnar Winberg redogjorde för förberedelserna inför en ny omgång av
frågetävlingen Vem Vet Mest:
 Alla rektorer är kontaktade och det finns namn på alla aktuella klasslärare
(mentorer). Det kan bli 20 deltagande klasser.
 Den 12/9 möte med dem som kan bli aktuella för att hålla lektioner.
 När alla anmälningar kommit in hålls möte med mentorerna i slutet av sept.
 Gunnar är kallad till rektorskonferens den 21/9.
 Skolbesöken startar i början av nov.
 Final den 10/5.
Gunnar föreslog att kommunen bekostar bildspelet, om klasserna skall ha ett
sådant. Kommunen vill uppgradera och modernisera bildspelet. Kommunen bör
förses med manus och bilder för detta ändamål. Gunnar föreslog vidare inköp av
ytterligare en bärbar dator.
Beslut: Redovisningen godkändes. Sven Hugosson och Gunnar Winberg diskuterar
vidare frågan om revideringen av bildspelet. Åt Leif Svensson uppdras att köpa en

”Vem vet mest”
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bärbar dator inom en ram av 6000 kr.
3.

Sven Hugosson och Hans Rockberg rapporterade från ett möte med Jan Olov
Sundström och Lars Barrefelt om eventuella utbyggnader i Ekbacken inom ramen
för en idé att där kunna samla kulturhistoriska byggnader. Kommunen återkommer
med besked om vilka ytor i Ekbacken som får resp. inte får bebyggas.
Sven nämnde också kontakter med kyrkan (Gunhild Vidén) om den s.k.
tiondeladan. Han avser att diskutera frågan vidare med henne.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Planarbete för
Ekbacken

4.

Hans von Matérn nämnde att redaktionskommittén för Milstolpen sammanträder
den 8/9 samt att materialet för nästa stora Milstolpe i stort är klart. Istopp den
17/10. Frågan är ännu öppen om det blir någon ytterligare liten Milstolpe i år.
Hans nämnde vidare att kulturvandringar häfte 3 – Prästgården och Smedby – är
klar för tryck med offert på 34 800 kr exkl. moms för 1 000 ex.
Beslut: Hans von Matérn beställer tryckning till offererat pris och upplaga. Sven
Hugoson och Jörgen Thulstrup utformar skrivelse till kommunen med begäran om
bidrag till tryckningen.

Milstolpen

5.

Sven Hugosson meddelade att kommunen tillsatt en arbetsgrupp för Åkers kanal. I
denna ingår bl.a. Jan Olov Sundström, Torgny Johansson och Sven Hugosson.
Gruppen har vandrat längs kanalen och bl.a. studerat möjligheterna att i högre
utsträckning än nu göra stränderna tillgängliga, inte minst för rullstolsbundna.
Kommunens mark längs stranden är delvis ”uppäten” genom vattenströmningen.
Slussholmen kan inte göras tillgänglig för handikappade söderifrån.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Arbetsgrupp för
Åkers kanal

6.

Ingemar Jansson meddelade att ett nytt treårigt elavtal tecknats med EON.
Beslut: Åtgärden godkändes.

Nytt elavtal

7.

Gunnar Winberg anmälde att kodlås med kort installerats för att komma in i
källaren till arkivet. Gunnar har beställt 5 kort. Han meddelade vidare att Annalena
Wallner har sagt upp sig till den 30/9. Arbetsmiljön med fukt och dålig lukt i
arkivet har varit alltför påfrestande. Gunnar poängterade Annalenas mycket goda
insatser och föreslog att hon avtackas.
Gunnar meddelade vidare att han, av medicinska skäl, till årsskiftet lämnar
uppgiften som sammankallande i Fotokommittén.
Beslut: Annalena Wallner inbjuds till nästa styrelsemöte för avtackning med
blommor, gratifikation och diplom.
Åt Jörgen Thulstrup uppdras att inköpa avfuktare till arkivet.

Arkivet

8.

Jörgen Thulstrup rapporterade från en kontakt med den grupp ur Ag Långhundraleden, som arbetar med att utforma den nya temautställningen i hembygdsmuseet.
Bytet av tema i mitten av oktober kan inte bli av eftersom arbetet med utställningen
ser ut att kunna bli klart först i december. Jörgen ansåg att detta inte är någon
nackdel eftersom det då blir möjligt för de skolklasser som deltar i ”Vem vet mest”
att i hembygdsmuseet se den nuvarande utställningen på temat Österåkersbondens
förvandling.
Beslut: Bytet av utställningstema i hembygdsmuseet inriktas på att ske tidigt våren
2011.

Byte av utställningsTema i
hembygdsmuseet

9.

Hans Rockberg orienterade om sitt deltagande i en intressant ”Blå Vågenbankett”.
Han informerade också om Kanalens dag där ÖHF:s välbemannade deltagande
fungerade bra. Hela arrangemanget var lyckat, med många besökare.
Den 3 sept. besökte Hans Rockberg, Jörgen Thulstrup och ytterligare tre personer
ur ÖHF Vallentuna. Syftet var att få en uppfattning om hur man i Vallentuna tar
hänsyn till och hanterar kulturarvet vid utbyggnaden av kommunen.
Kulturnämndens ordförande Lars-Bertil Ohlsson och kulturchefen Pernilla
Järveroth redogjorde för det förra året beslutade kulturmiljöprogrammet, ett
utomordentligt bra underlag för hur man bör hantera kulturarvet vid utvecklingen
av Vallentuna. Tänk om Österåker hade haft något liknande! Gruppen gjorde

Blå Vågen,
Kanalens dag samt
besök i Vallentuna
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sedan, under Jan Wirstads ledning, en vandring i centrala Vallentuna och fick
exempel på hänsynstagande till kulturarvet vid utbyggnaden av tätorten.
Beslut: Sven Hugosson, Jörgen Thulstrup och Hans Rockberg utarbetar en
skrivelse till kommunen i syfte att få en diskussion om möjligheterna för
kommunen att utarbeta ett kulturmiljöprogram med Vallentunas program som
förebild.
10.

Hans Rockberg och Jörgen Thulstrup rapporterade från samverkan med SPF
Vikingen vid två tillfällen. Hans visade bilder och berättade den 29/8, i stället för
Gunnar Winberg som fått förhinder, för ca 100 SPF:are om Åkersbergas
utveckling.
Jörgen ledde den 6/9 en kulturvandring med 37 deltagare i Smedbyområdet.

Samverkan med
SPF Vikingen

11.

Hans Rockberg anmälde att det är jobbigt att få ihop annonser och han skulle vilja
att fler engagerar sig i detta arbete. Han anmälde vidare att ett samarbete inletts
med Frameland som i sitt skyltfönster skulle kunna ta in ÖHF-bilder. Något
motsvarande är tänkbart vid Favoriten.
Gunnar Winberg anmälde att han sålt vykort till Favoriten.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Kalendern

12.

Sören Norrby visade upp två kartor, en över Skånsta från 1761 och den andra över
kommunikationer (vägar, järnvägar och sjöleder) i Vaxholm och Österåker från
början av 1900-talet. De intressanta kartorna är en gåva från Länsmuseet.
Beslut: Jörgen Thulstrup tackar Länsmuseet för kartgåvan.

Kartor

12.

Lennart Johansson beskrev skadorna i golvet som följd av vattenläckan i Berggrentorpet. Det finns akut behov av en hantverksinsats.
Beslut: Golvet och toalettinstallationen i Berggrentorpet skall åtgärdas. Lennart
Johansson tar erforderliga kontakter för att få jobbet utfört.

Berggrentorpet

§ 10

Skrivelser
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

§ 11

Barbro Svärd redogjorde för innehållet i följande skrivelser:
Tack för uppvaktning.
In Sven Hugosson
Protokoll från årsmöte 29/3.
In Föreningsarkiven
Begäran om redovisning.
In STIM
Förslag till detaljplan för Västansjö,
In Kommunen
Ljusterö.
Storhagen i Österåker. Arkeologisk
In Arkeologikonsult
utredning etapp 1 & 2.
Erbjudan om kurser och söka pengarIn Arbetsam
konferens.
Förslag till detaljplan för Storhagens
In Kommunen
gård
Program Hösten 2011
In Össeby hembygdsförening
Inbjudan till informationsmöte 20/9 –
In Kommunen
”Teckna aktier i Visit Roslagen AB”
Beslut: Sören Norrby går på mötet och
representerar ÖHF.

Övriga ärenden
1.

Ingemar Jansson föreslog att ett tack skall riktas till Åkersberga Lastbilscentral
som höll med bil och förare på valborgsmässoafton och därmed möjliggjorde att
brasan kunde byggas just den dagen.
Beslut: Hans von Matérn utformar tackdiplom till Lastbilscentralen.

Tack

2.

Lennart Johansson meddelade att det på tingshustomten, som kommunen äger,
ligger tre sannolikt kreosotimpregnerade stolpar. Dessa bör omhändertas.
Beslut: Lennart Johansson kontaktar kommunen (miljöchef Gunilla Enggren, tel.
540 81302) med begäran om att kommunen tar bort stolparna.

Kreosotstolpar vid
Tingshuset
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3.

Jörgen Thulstrup uppmärksammade att lokalpressen annonserar förestående
exploatering intill Stenhagens handel och hembygdsmuseet. Projektpresentation av
”Österåkers Bullerby i modern tappning” har skett vid två tillfällen. Jörgen
föreslog att ett enkelt staket sätts upp runt Stenhagens handel för att förhindra
intrång på ÖHF:s fastighet under exploateringsskedet.
Sören Norrby kommenterade bostadsrättsföreningen Roslagssommars prospekt där
ÖHF:s kvaliteter utnyttjas i marknadsföringen. Han föreslog en kontakt med
exploatören inför en diskussion om ersättning och samverkan för få att utnyttja
Stenhagenområdets kulturvärden.
Beslut: Ett enkelt staket sätts upp enligt Jörgen Thulstrups förslag. Sven Hugosson
kontaktar exploatören för en diskussion om ersättning och marknadsföring.

Exploateringen vid
Stenhagens handel

4.

Hans Rockberg framförde en idé om att i en DC 3:a bese hembygden från luften.
Beslut: Hans Rockberg arbetar vidare med idén om att bese hembygden från luften
och, om idén har bärkraft, återkommer med ett konkret förslag.

Hembygden från
luften

5.

Barbro Svärd anmälde att Kinna Lundin från Naturskyddsföreningen Österåker
(SNF) hört av sig med önskemål om att få disponera Vita huset för sammanträden.
Beslut: Barbro Svärd kontaktar SNF med besked att de får vända sig till Kerstin
Lindberg med begäran.
Hans Rockberg föreslog att ett gruppbesök i Margretelunds slott borde tas upp i
vårt aktivitetsprogram.
Beslut: Hans Rockberg undersöker förutsättningarna för ett gruppbesök i
Margretelund och återkommer med förslag som kan tas upp i 2012 års
aktivitetsplan.

Sammanträdeslokal
i Vita huset

6.

§ 12

Bevakningslista (tom)

§ 13

Nästa styrelsemöte

Besök i
Margretelunds slott

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 4/10 2011 kl. 18.00 i Vita Huset.
Gunnar Wiberg ordnar kaffe.

§ 14

Mötets avslutande

Avslutning

Mötet avslutades kl. 21.00.

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Barbro Svärd
Justerare
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