Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4
torsdagen den 29/3 2012 kl. 16 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, Barbro Svärd, Jörgen Thulstrup och Gunnar Winberg. Övrig närvarande:
Carl-Göran Backgård, Lennart Johansson och Sören Norrby. Frånvarande: Björn
Sundman och Carl Oscar Törnros.

§3

Dagordning

Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 11 p 6 – 8.

§4

Föregående mötes protokoll
Jörgen Thulstrup påminde om besluten
 § 8 p 1 att Sven Hugosson kontaktar Göran Oscarsson om samarbete betr.
Långhundraleden.
 § 8 p 1 att Sören Norrby kontaktar Lennart Widerberg ang. Viksbåten.
 § 8 p 2 att underhållsplanen skickas till kommunen.
 § 9 p 5 att Leif Svensson förser hemsidan för Roslagen med aktuella
uppgifter om ÖHF.

§5

Föregående mötes
protokoll

Justering

Justering
Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Gunnar Winberg.
Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset måndagen den 2/4 kl. 14.

§6

Bordlagda ärenden (inga)

§7

Beslut som presidiet fattat (inga)

§8

Nya ärenden (Inga)

§9

Rapporter
1.

Ingemar Jansson kommenterade i särskild ordning utsända resultat- och balansräkningar och framhöll bl.a. att 100 000 kr satts på fasträntekonto för att få bästa
ränta. 27 000 kr har betalats för underhåll av Hagbystugorna och Båtsmansmuseet.
Ersättning har erhållits från försäkringsbolaget för vattenskadan i Berggrentorpet.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Ekonomi

2.

Carl-Göran Backgård besökte för två veckor sedan Kvisslingbytorpet tillsammans
med representant från Riksbyggen och byggnadsantikvarien Claes Reichmann.
Riksbyggen har ambitionen att rusta upp torpet och närmiljön till ”1800-talsutseende”. Syrenhäckar kommer att omgärda tomten och en stödmur byggs mot
sluttningen bakom huset. I den efterföljande diskussionen poängterades behovet av
en överläggning med kommunen och sedan med Riksbyggen om förutsättningarna
för en ev. kommande förvaltning i ÖHF:s regi. Bl.a. är det otänkbart att ÖHF skall
äga fastigheten. Ett krav för att kunna hyra ut torpet är att det kommer att finnas
toalettmöjlighet.

Kvisslingbytorpet
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Beslut: Uppdras åt Sven Hugosson att kontakta kommunens Samhällsbyggnadsenhet samt Kultur- och utbildningsenhet för en överläggning i frågan.
3.

Gunnar Winberg redogjorde för problemet i fotoarkivet där det inte finns någon
koppling mellan den registrerade bilden och textinformation hörande till bilden.
Täby och Vallentuna har ett datasystem, FileMaker, som innehåller en sådan
koppling mellan bild och text. Det skulle underlätta, bl.a. forskning, om ÖHF
införde samma system. Leif Svensson kompletterade med upplysningen att ÖHF:s
nuvarande system för bildregistrering, Access, inte direkt kan lyftas in i FileMaker.
Bild- och textinformation måste först ”giftas ihop”, vilket är ett mycket stort arbete
– arkivet består av över 10 000 bilder.
Beslut: Fortsatt arbete inriktas på att successivt mata in textdata i Access. Med
erfarenheter härifrån beslutas vid ett framtida tillfälle om en ev. övergång till
FileMaker skall ske.

Samverkan med
Täby hbf om
digitaliserade bilder

4.

Hans von Matérn anmälde att materialet för nästa stora Milstolpe i det närmaste är
klart. Bl.a. återknyts till en artikel från Milstolpen nr 2/82. Vidare finns artiklar om
Hagby, gamla milstolpar, gamla vägar och kända personer i Österåker. Det finns
också notiser om den aktuella vårdplanen och den nya utställningen om
Långhundraleden.
Hans nämnde vidare att en hållare för broschyrer satts upp vid anslagstavlan i nya
centrum.
Beslut: Redovisningen godkändes. Istopp av nästa Milstolpe skall ske måndagen
den 14/5 med början kl. 13.

Milstolpen

5.

Gunnar Winberg meddelade att arbetet med att utforma finalfrågor pågår.
Kvaltävlingen genomförs i Fredsborgsskolan den 30/3 och i övriga skolor den 3/4.
Finalen äger rum den 10/5 och kommer att sändas i närradion.
Vidare refererade Gunnar en korrespondens med tidningen Kanalen, som han anser
ha visat bristande intresse för den pågående tävlingen.
Gunnar berömde Irma Hägerstedt för hennes initiativ till en bilrundtur med
föräldrar och barn till olika kulturmiljöer.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Vem Vet Mest om
Österåker

6.

Jörgen Thulstrup rapporterade från Länsförbundets årsmöte i Nynäshamn den 24/3.
ÖHF var närvarande med 5 ombud. Han refererade programmet och berömde
Nynäshams kommunantikvarie för hennes sätt att presentera hembygdsrörelsen i
Nynäshamn och i anslutning därtill dräktparad och folkmusik. Likaså fick Tommy
Söderblom beröm för hans sätt att leda årsmötet. Christina Pettersson utsågs till ny
ordförande efter Eric Magnusson. Mötet biföll, efter omröstning, en motion från Ag
Långhundraleden som i tre yrkanden ansåg att länsförbundet dels borde kartlägga
hot mot kulturlandskapet, dels göra media uppmärksamma på vad som pågår i
kulturlandskapet och dels skapa någon form av organ som berörda
hembygdsföreningar kan vända sig till när bygglovsärenden och andra hot mot
kulturlandskapet uppstår.
Sören Norrby anmälde i anslutning härtill intryck från Föreningsarkivens årsmöte
den 22/3. Frågan är hur man på ett bra sätt skall kunna arbeta med arkivärenden
som rör kulturarvet. Det är lätt att viktig information försvinner.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Länsförbundets
årsmöte

7.

Lennart Johansson anmälde aktuella arbeten i servicegruppen:
 Vid Hagbystugorna har förstugutaken lagats tillfälligt i avvaktan på slutlig
reparation i sommar.
 Reparationen i Berggrentorpet är klar.
 Den högra gästtoaletten i förrådsbyggnaden är lagad.
Han anmälde vidare att flaggstången vid Tingshuset är i dåligt skick.
Beslut: Flaggstången vid Tingshuset fälls. Dess dåliga skick påtalas för
kommunen.

Servicegruppens
arbete
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§ 10

Skrivelser
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

§ 11

Barbro Svärd redogjorde för innehållet i följande skrivelser:
Detaljplaner för Täljöviken Övre och
Ut Kommunen
Nedre.
Slussvaktarbostaden
Ut Kommunen
Kallelse till årsmöte samt verksamhetsIn Össeby hembygdsförening
berättelse.
Ang. adress på Jordbruksmuseet. Skall
In Carina Eklund/Kommunen
vara Mönstringsvägen 204.
Tjänstgöringsintyg
Ut Annalena Wallner
Tack för uppvaktning.
In Jörgen Thulstrup
Årets gåva från Eldsjäl Gåvofond är
In FSFS
1542 kr.
Bidrag till kulturmiljövård av HagbyIn Länsstyrelsen
stugorna har beviljats med 63 000 kr.
Licensnummer för SOFIE reflex till
In Västerbottens museum
20130401.
Yttrande över förslag till detaljplaner för Ut Kommunen
Täljöviken Övre och Nedre.
Tack för foton
In Prof. Mats Burström/Sthlms
universitet
Kungsbacken 75 år
In Leif Lanner
Ang. Slussvaktarbostaden (svar på skr.
In Kommunen/Ove Barrén
nr 23)

Övriga ärenden
1.

Jörgen Thulstrup anmälde att en inbjudan till seminarium om vikten av
vårdplaner har inkommit från Länsförbundet och Länsmuseet i samverkan.
Seminarierna äger rum den 17 april i Sorunda och den 3 maj i Upplands Väsby.
Beslut: Ingen anmälan från ÖHF (deltagande har skett vid tidigare tillfällen)

Seminarium om
vårdplaner.

2.

En slutlig kontroll gjordes av förberedelserna för ÖHF:s årsmöte den 15/4.
Jörgen Thulstrup nämnde bl.a. om kontakt med harpisten Ingegerd Fredlund.
Beslut: Sören Norrby och Carl-Göran Backgård förbereder utdelning av
belöningar.
Kaffet skall serveras först efter årsmötet och underhållningen.

ÖHF:s årsmöte

3.

Hans Rockberg inbjöd till en visning av gamla vågar och kassaapparater.
Inbjudan kommer att skickas ut separat med epost.

Utställning om vågar
och kassaapparater

4.

Jörgen Thulstrup anmälde ett mail från researrangören ReseSkaparna med fråga
om ÖHF skulle kunna erbjuda visningar och guidning till besöksgrupper.
Beslut: ÖHF svarar inte på detta mail.

Fråga om visningar
och guidning

5.

Jörgen Thulstrup anmälde ett mail från Länsmuseet och Länsförbundet om
samarbete om en utställning sommaren 2013. Utgångspunkten är den
föremålsskatt som finns hos hembygdsföreningarna. Tanken är att utställningen
skall vara upplagd som tidsresor där föremålen blir utställningsbesökarnas
resesällskap bakåt i tiden.
Beslut: Ett artigt avböjande svar avges.

Inbjudan till samarbete om utställning

6.

Toaletterna i förrådsgavelen intill Vita huset har fått stängas av vintertid m.h.t.
risken för frostskador. Detta har varit till stor nackdel för gäster, kursdeltagare
m.fl. i Mobergtorpet. Åtgärder bör vidtas för att åtminstone den ena av de båda
toaletterna skall kunna användas även vintertid.
Beslut: De aktuella toaletterna, åtminstone en av dem, skall kunna fungera även
vintertid. Lennart Johansson undersöker olika alternativ för att lösa detta och
återkommer med förslag.

Toaletterna i
förrådets gavel

7.

Lennart Johansson vill hyra del av ”Jordkällaren” för förvaring av

Hyreskontrakt för
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8.

trädgårdsredskap (försäkringsfråga).
Beslut: Lennart Johansson medges att hyra del av ”Jordkällaren” för förvaring av
trädgårdsredskap.

”Jordkällaren”

Hans Rockberg inbjöd till en promenad vid Storträsket – Gottsundaborgen.
Inbjudan kommer att skickas ut separat med epost.

Promenad vid
Storsträsket

§ 12

Bevakningslista (tom)

§ 13

Nästa styrelsemöte

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 2/5 2012 kl. 16.00 i Vita Huset.
Ingemar Jansson svarar för kaffe.

§ 14

Mötets avslutande

Avslutning

Mötet avslutades kl. 17.55

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Gunnar Winberg
Justerare
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