Protokoll fört vid styrelsemöte nr 9
tisdagen den 1/11 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: Sören Norrby, Lennart Johansson och Heather Robertson.
Frånvarande: Carl Oscar Törnros.

§3

Dagordning

Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 9 p 11 och § 11 p 7.

§4

Inga frågor förekom.

Föregående mötes
protokoll

Justering

Justering

Föregående mötes protokoll

§5

Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Gunnar Winberg.
Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset måndagen den 7/11 kl. 13.

§6

Bordlagda ärenden (inga)

§7

Beslut som presidiet fattat (inga)

§8

Nya ärenden
1.

2.

3.

Hembygdsmuseet och Stenhagens handel behöver målas utvändigt. Museitomtens
staket mot gatan behöver bytas ut eller åtminstone repareras. Dessutom behöver dike
grävas för att avleda regnvatten som nu rinner in under den forna handelsboden.
Sven Hugosson anmälde att han sökt representant för RCC för en förhandling om att
RCC skall genomföra underhållsåtgärderna som en ersättning för att den historiska
miljön utnyttjas i RCC:s marknadsföring av ”Österåkers nya Bullerby”.
Beslut: Uppdras åt Sven Hugoson att förhandla med RCC om underhållsåtgärder i
Stenhagenområdet.
Jörgen Thulstrup refererade till en tidigare diskussion i styrelsen om inköp av
ytterligare en bildprojektor, bl.a. för att tillgodose behovet vid lektionerna inför
frågetävlingen Vem Vet Mest. Man kan få en projektor för ca 6 000 kr. Vill vi ha
stativ för att kunna montera i Vita husets tak tillkommer ca 500 kr.
Beslut: Uppdras åt Gunnar Winberg och Jörgen Thulstrup att anskaffa bildprojektor
med takmontage till ett cirkapris av 6 500kr.
Jörgen Thulstrup refererade till den besiktning av Hagbystugorna som gjordes i
somras i samband med bytet av hyresgäst samt till en förnyad besiktning den 26/10.
Den främsta underhållsåtgärden som behövs är byte av yttertaket till entréerna till
båda husen. Därutöver behöver skador i fasaden repareras och diverse måleriarbeten utföras. Kontakter har tagits med Sveriges hembygdsförbund och med
länsstyrelsen om det finns några formella hinder att söka bidrag för Hagbystugorna
inom ramen för projektet ”Hus med historia”. Några formella hakar finns inte.
Annalena Wallner är beredd att medverka som byggnadsantikvarisk expert.
Beslut: Uppdras åt Jörgen Thulstrup med bistånd av Ingemar Jansson, Lennart
Johansson och Annalena Wallner att utarbeta och inge ansökan om bidrag för
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Bidrag till
underhåll av
hembygdsmuseet
och Stenhagens
handel

Inköp av
projektor

Underhåll av
Hagbystugorna

4.

5.

§9

underhåll av Hagbystugorna.
Jörgen Thulstrup erinrade om att Henry Ohlsson håller på med ett arbete att
dokumentera gruvbrytningen i Härsbacka (anmält i styrelsen 110201 § 9 p 9).
Arbetet är nu i slutfasen. Manus är på 120 sidor med ett flertal bilder och kartor.
Frågan är om materialet skall tryckas och om det i så fall skall ske i bokform.
Kostnaden för en bok i några hundra ex kan uppskattas till ca 70 000 kr.
Gunnar Winberg rapporterade att manus, efter två års arbete, nu föreligger för boken
”Österåker då och nu” (110 sidor, 55 par bilder). Offert på 60 000 kr har lämnats av
Big Box för tryckning av 200 ex, limbundna med halvhårda pärmar.
Styrelsens överläggning behandlade p 4 och 5 i ett sammanhang. Båda böckerna är
publika och har ett värdefullt historiskt innehåll. Ambitionen bör därför vara att
trycka bägge, vilket dock ekonomin långtifrån medger. Bidrag eller finansiärer
måste därför sökas. Bl.a. bör kommunen kontaktas i frågan.
Beslut: Ordföranden och sekreteraren utarbetar skrivelse till kommunstyrelsen med
förslag om möte för att diskutera finansiering av de båda böckerna.

Bok om gruvbrytningen i
Härsbacka
samt
Boken Österåker
Då och Nu

Rapporter
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Ingemar Jansson kommenterade det ekonomiska läget i anslutning till utsända
resultat- och balansräkningar. Han sammanfattade med att konstatera att det f.n.
finns ett rejält överskott (19,5% i förhållande till budget). Han föreslog att Annalena
Wallner, som en erkänsla för goda arbetsinsatser, uppvaktas på sin 50-årsdag den 9
nov.
Beslut: Rapporten godkänns. Uppdras år kassören och Barbro Svärd att skaffa ett
presentkort på 1 000 kr inför uppvaktning av Annalena Wallner på hennes 50-årdag.
Jörgen Thulstrup meddelade att klockslaget för höstmötet den 13/11 är felaktigt
angivet i kallelsen med det senaste utskicket. Mötet skall börja kl. 13 (bestämt på
årsmötet) och inte kl. 14.
Beslut: Rättelse införs på hemsidan och skickas ut med epost till dem som vi har epostadress till.
Hans von Matérn anmälde:
 Att nästa utskick bör innehålla liten Milstolpe, höstmötesprotokoll och
inbetalningskort.
 Att han överlämnat visst material, bl.a. Häfte 3 Prästgården och Smedby, och
lista över våra publikationer till Åkersberga bibliotek, som tackat.
 Att häfte 4 Skeppsdal och Stavs äng är slut. Han är beredd att arbeta på en
reviderad version.
Beslut: Rapporten godkändes. Nästa istopp bestäms till måndagen den 12/12 med
början kl. 13 i Vita huset.
Sören Norrby rapporterade från extra bolagsstämma den 6/10 för Visit Roslagen
AB. De fyra Roslagskommunerna är intressenter och möjlighet har nu öppnats,
genom lägre aktiepris, för ideella organisationer att teckna aktier, vilket ÖHF gjort.
Bolagets syfte är att främja turismen i Roslagen. Han ansåg att vi har mycket att
erbjuda, inte minst längs vår del av Långhundraleden, d.v.s. främst Åkers kanal.
Sören ansåg vidare att vi borde börja med en projektplan och en ansökan om
UROSS-pengar. Någon kommersiell intressent samt kommunen bör ingå. En
koppling till Långhundraleds-gruppen måste också ske.
Beslut: Rapporten godkändes. Underlag tas fram i syfte att utforma en projektplan
och en ansökan om UROSS-bidrag.
Jörgen Thulstrup anmälde att han skickat in underlag för notiser i de båda
lokaltidningarna om ÖHF:s aktiviteter och öppethållande för tiden fram till jul.
Beslut: Rapporten godkändes.
Gunnar Winberg anmälde att han haft flera möten med dem som skall introducera
frågetävlingen i klasserna, - missionärerna – genom att där hålla ett antal lektioner.
Underlag har delats ut. Ett möte har också hållits med lärarna – mentorerna – i de
klasser, totalt 10, som kommer att delta i tävlingen. De har också fått underlag.
Lärarna förväntas komma med förslag till lektionstillfällen. Kvaltävling hålls den
3/4 och final den 10/5.
Beslut: Rapporten godkändes.
Sven Hugosson meddelade att egendomsnämnden i Stockholms stift bestämt att
Tiondeladan skall bli kvar på sin plats.
Jörgen Thulstrup anmälde att han, efter tips av Hans von Matérn, kontaktat harpisten
Ingegerd Fredlund med fråga om hon är villig att underhålla i samband med
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Ekonomi

Tidpunkt för
höstmötet

Milstolpen

Bolagsstämma för
Visit Roslagen AB

Notiser i
lokaltidningarna
Vem Vet Mest

Tiondeladan
Underhållare vid
årsmötet

9.

10.

11.

§ 10

årsmötet den 15 april. Hon kommer gärna.
Beslut: Rapporten godkändes.
Hans Rockberg orienterade om ett nya arkeologiska fynd på Bergholmen intill
Margretelunds slott. Det rör sig om en kvadratisk stensättning, Kanske en
”resandegrav” från 2-300-talet. Vidare har hittats en slaggyta och en källargrund
strax söder om kvarnen. Hans gjorde också reklam för det planerade besöket på
Margretelund den 9/9 2012.
Beslut: Rapporten godkändes.
Lennart Johansson redogjorde för hittills utförda och pågående underhållsarbeten:
 Reparation av vattenskada i Berggrentorpet pågår.
 Parkområdet runt Vita huset har rensats från skräp.
 Löv längs häcken mot grannen i norr har rensats bort.
 Innanfönster har satts in i Vita huset.
 Vid Tingshuset har syrenhäcken klippts ned och kreosotstolparna forslats
bort. Arbetet på en snickarbod har påbörjats.
 Hagbystugorna har sotats och markstädats.
 Vid hembygdsmuseet har syrenhäcken klippts.
 Vid Stenhagens andel har satts upp ett staket.
Beslut: Rapporten godkändes.
Sven Hugosson anmälde att Marita Tunevall gärna vill vara kvar i dragontorpet.
Beslut: Marita Tunevalls önskemål prövas i förhandling om nytt kontrakt. Villkor
för ett sådant skall vara att verksamheten mer än hittills blir i ÖHF:s anda, att
inredningen ändras så att den till del kan spegla att det är fråga om ett dragontorp
samt att öppethållandet ökas.

Arkeologiska fynd

Utförda och
pågående arbeten

Dragontorpet

Skrivelser
98.
99.
100.
101.
102.

103.

§ 11

Barbro Svärd redogjorde för innehållet i följande skrivelser:
Bidra med bilder till det samtida
In Ann Pettersson/ Länsförbundet
kulturarvet.
Svar till Gösta Waden.
Ut Jörgen Thulstrup
Protokoll från föreningsmöte 110929.
In Ag Långhundraleden
Beslut om uppsägning av hyresavtal.
Ut Marita Tunevall
Studiebesök på Sveriges Radio den
In Föreningsarkiven
14/11 och 21/11. Anmälan senast den
7/11.
Detaljplan Gamla landsvägen, etapp 1.
In Kommunen

Övriga ärenden
1.

2.

och
3.

Sven Hugosson anmälde att entreprenören för serveringen på Domarudden till
Kerstin Lindberg fört fram förslag om en sommarservering i Ekbacken och att då
få utnyttja vissa faciliteter i Vita huset. Den efterföljande diskussionen visade att
en sådan serveringsaktivitet kan vara en rimlig idé, om den ger intäkter till ÖHF
och på vissa andra villkor. Bl.a. får den inte konkurrera med uthyrningen av Vita
huset. Mat kan heller inte lagas i Vita huset. Inte heller kan lottkiosken utnyttjas.
Frågan om städning måste också klaras ut.
Beslut: Kerstin Lindberg bemyndigas föra fortsatta samtal om en
sommarservering i Ekbacken och återkomma med ett konkret förslag.
Ingemar Jansson anmälde att överläggningarna med Slöjdgillet om ett nytt
hyreskontrakt för lokalerna i Tingshuset ännu inte är i hamn. Gillet är skyldigt 500
kr/månad sedan i våras + sin del av elkostnaden. Gillet har skickat en elräkning på
3 000 kr till ÖHF men den kommer t.v. inte att betalas.
Jörgen Thulstrup refererade ett förslag från Heather Robertson att i det västra
rummet i Tingshusets undervåning inrätta en ”ÖHF:s läsesal”. I denna skall ÖHF:s
skrifter och kartor kunna studeras och köpas. Hon har också gett tre olika förslag
till möblering av läsesalen. Det aktuella rummet används nu av Slöjdgillet som
vävstuga.
Beslut: Uppdras åt Sven Hugosson och Ingemar Jansson att driva förhandlingarna
om ett nytt hyreskontrakt med Slöjdgillet vidare. Förutom hyresnivå och form för
hur elkostnaderna skall delas mellan Gillet och ÖHF skall lokaldispositionen
behandlas.
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Förslag om
sommarservering i
Ekbacken

Slöjdgillets avtal för
Tingshuset
och
Förslag om läsesal i
Tingshuset

4.

5.

6.

7.

Hans Rockberg rapporterade att Skånsta gårds mangårdsbyggnad nyligen har rivits
och att det finns planer på att i området bygga fem nya hus. Det är oklart om fler
äldre byggnader kommer att rivas. ÖHF borde få information inför ingrepp i gamla
kulturmiljöer!
Beslut: Uppdras åt Hans Rockberg att till kommunen framföra ÖHF:s intresse om
information inför ingrepp i kulturmiljöer samt att begära ut planhandlingar för
Skånsta gård.
Jörgen Thulstrup anmälde att Stockholms läns museum efterhört om intresse att
skicka digitala ”samtidsbilder” till museets bildarkiv (skr. 98). Syftet med
insamlingen är att bevara en del av vår tids fotografiska kulturarv till framtida
generationer.
Beslut: Den som har lämpliga digitala samtidsbilder kan, var och en för sig, skicka
in bilderna till Länsmuseet.
Hans Rockberg anmälde behov av medhjälp vid distribution av Kalendern, t.ex. av
barn som vill tjäna en slant.
Beslut: Den som kan bidra med hjälp att distribuera Kalendern hör av sig till Hans
Rockberg.
Ingemar Jansson föreslog att aktiva i ÖHF (ca 60 personer), som ett tack för goda
insatser, skall inbjudas till ett julbord i Vita huset i början av december. Maten kan
tillhandahållas av Österskärs handel.
Beslut: Uppdras åt Evenemangsgruppen med Ingemar Jansson som
sammanhållande att arrangera julbord för aktiva i Vita huset den 8/12.

§ 12

Bevakningslista (tom)

§ 13

Nästa styrelsemöte

Rivning av Skånsta
gård

Digitala bilder till
Länsmuseet?

Distribution av
Kalendern

Julbord för aktiva

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 6/12 2011 kl. 18.00 i Vita Huset.
Hans Rockberg ordnar kaffe.

§ 14

Avslutning

Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 20.20

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Gunnar Winberg
Justerare
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