Protokoll fört vid styrelsemöte nr 8
tisdagen den 2/10 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, Björn Sundman, Barbro Svärd, Jörgen Thulstrup och Gunnar
Winberg. Övrig närvarande: Åke Bengtson, Johanna Jansson, 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. 4 och 5, § 9
p. 10 – 15 samt § 11 p.6 - 9.

§4

Inga frågor förekom. Protokollet lades till handlingarna.

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 torsdagen den 4/10
kl. 16.

§6

Bordlagda ärenden (inga)

§7

Beslut som presidiet fattat
Låta Stockholms läns museum upprätta vårdplaner för ÖHF:s hus för en kostnad
av 2 000 kr.
Jörgen Thulstrup meddelade att hela dagen den 27/9, under ledning av Hedvig
Bellberg från Länsmuseet, ägnats åt att för samtliga ÖHF:s hus förteckna
underlag till Länsmuseets projekt Vårdplaner. I arbetet deltog Britt-Marie
Eriksson, Annalena Wallner och Jörgen Thulstrup.
Styrelsen godkände beslutet.

§8

Vårdplaner

Nya ärenden
1.

Förberedelser för höstmötet den 11 november.
Jörgen Thulstrup kommenterade kortfattat tre bilagor som bifogats kallelsen:
- Utkast till kallelse för höstmöte 2012 samt dagordning.
- Utkast till verksamhetsplan för 2013.
- Utkast till lista över ÖHF:s funktionärer för 2013.
Ingemar Jansson kommenterade förslag till budget som utsänts i särskild ordning.
Den efterföljande överläggningen gav underlag för vissa kompletteringar.
Beslut: Jörgen uppdaterar de aktuella utkasten. Budgeten för 2013 godkänns.

Höstmötet 2012

2.

Utkast till aktivitetsplan för 2013
Till kallelsen bifogat utkast till aktivitetsplan för 2013 diskuterades. Hans
Rockberg föreslog berättarkväll den 17/1 på temat Nykvarn. Han arbetar vidare
med frågan.
Beslut: Fler förslag till aktiviteter/hembygdskvällar efterlyses. Jörgen uppdaterar
successivt aktivitetsplanen.

Aktivitetsplan 2012
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3.

Sven Hugosson med biträde av Lennart Johansson redogjorde för fuktproblem i
Båtsmanstorpet. Området vid det nordöstra hörnet måste dräneras. Det bör vara
markägarens/kommunens sak att bekosta åtgärden.
Beslut: Lennart Johansson upprättar till nästa styrelsemöte en enkel plan jämte
kalkyl för åtgärden.

Fukt i Båtsmanstorpet

4.

Jörgen Thulstrup anmälde att Sveriges hembygdsförbund erbjudit regionala
förbund och lokala föreningar att ansluta sina resp. hemsidor till SHF:s nya
hembygdsportal.
Beslut: Avtal om anslutning till SHF:s portal tecknas. Leif Svensson anmäls som
administratör.

Avtal om länk till
SHF:s hemsida

5.

Lennart Johansson anmälde att någon stulit ved ur vedförrådet bakom
Mobergtorpet. Förrådet bör förses med en dörr som kan låsas. Marie-Louise
Berthels kan själv låta utföra detta arbete till en kostnad av 1 200 kr.
Beslut: Marie-Louise Berthels ersätts med 1 200 kr för arbetena på
Mobergtorpets vedförråd.

Mobergtorpet

§9

Rapporter
1.

Sven Hugosson anmälde att vår tidigare ordförande samt hedersordförande
Suzanne Hillgren avled den 8 september. Begravningen äger rum i Österåkers
kyrka den 5 oktober. Representanter ur styrelsen kommer att närvara.
Beslut: Sören Norrby skriver nekrolog att införas i Milstolpen.

Suzanne Hillgren har
avlidit

2.

Ingemar Jansson kommenterade i anslutning till i särskild ordning utsända
resultat- och balansräkningar det ekonomiska läget. Han konstaterade att
resultatet hittills är gott, större än budgeterat. Han förordade att hyrorna ses över
m.h.t. kostnaderna för de hus som hyrs ut.
Beslut: Redovisningen godkändes. Hyrorna ses över i enlighet med kassörens
förslag.

Ekonomi

3.

Hans von Matérn anmälde att en liten Milstolpe är klar för tryckning (utkast
delades ut jämte På Gång-blad för oktober – december) och att även kommande
stora Milstolpe i princip är klar.
Beslut: Istopp av liten Milstolpe måndagen den 8/10 med början kl. 14. Istopp av
stor Milstolpe måndagen den 19/11 med början kl. 13 (tidigare beslutat).

Milstolpen

4.

Gunnar Winberg anmälde att läget är oklart om en ny omgång av tävlingen Vem
Vet Mest om Österåker. Det finns f.n. ingen som är beredd att driva projektet.

Vem Vet Mest

5.

Sven Hugosson meddelade att inte mycket hänt beträffande Jordbruksmuseet
sedan senaste redovisningen. Han har i kommunen väckt frågan om en
planändring av Ekbacken som skulle kunna medge att museet etableras där. Mark
skulle i så fall tidigast kunna reserveras nästa år. Han nämnde vidare att tanken
på ett samarbete med Ljusterö hembygdsförening i frågan hittills är osannolikt.
Några ”nödalternativ” – Kvisslingby och Skånsta – är tänkbara.
Beslut: De antydda nödalternativen bör undersökas vidare.

Jordbruksmuseet

6.

Jörgen Thulstrup anmälde att arbetet med Dragonutställningen har inletts. Tage
Ohlsson har lämnat synpunkter. Armémuseum har i en kontakt sagt sig vara
positivt till att låna ut viss utrustning.

Dragonutställningen

7.

Sven Hugosson anförde att det finns skäl för att förändra ledningen av
Skolmuseet. Vidare bör samlingarna stöldskyddas bättre.
Beslut: Sven Hugosson kontaktar Lennart Fehrm om förändrad ledning av
Skolmuseet. Servicegruppen ordnar invändiga lås på fönstren i museet.

Skolmuseet

8.

Jörgen Thulstrup anmälde att besöket vid Margretelund den 9/9, som samlade 47
deltagare, blev lyckat. Visningen, som tog två timmar, skedde i två grupper, dels i
slottet, dels utomhus. Ett kort referat från besöket finns på hemsidan.
Jörgen Thulstrup meddelade att öppet hus hållits på kulturarvsdagenden 9/9.

Margretelundsbesöket
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9.

Britt-Marie Bredberg informerade ett 40-tal besökare om Hagbystugornas
historia. Renoveringsarbetena, som skulle kommit igång i början av augusti, har
nu äntligen påbörjats. Slutbesiktning, betalning och ansökan om
bidragsutbetalning skall ha skett före den 30/11.

Renovering av
Hagbystugorna

10.

Gunnar Winberg informerade om att Täby och Vallentunas experter på
dataregistrering av fotoarkiv sagt sig vara villiga att hjälpa oss i arbetet med att
”gifta ihop” foto med textinformation. Gunnar och Leif Svensson träffar dessa
experter den 21/10. För att kunna gå vidare i arbetet behöver programmet
”FileMaker Pro” anskaffas och installeras.
Beslut: Programmet FileMaker Pro anskaffas inom en kostnadsram på 10 000 kr.

Fotoarkivet

11.

Jörgen Thulstrup meddelade att Henry Olsons skrift om gruvdriften i Österåker
nu i princip är färdigredigerad. Vad som återstår är att höja kvalitén på vissa
bilder. Henry, Jörgen och Gunnar är beredda att se på detta.
Beslut: Offert för tryckning bör utgå från en upplaga på 200 ex. Kommunen bör
betala tryckningen. Jörgen kontaktar Carl-Oscar Törnros i frågan.

Gruvorna i Österåker

12.

Hans Rockberg visade provexemplar av 2013 års kalender.
Beslut: Ett tack framfördes till Hans för ett gott arbete. Extrablad får biläggas
kalendern när den skickas ut. Kalender och extrablad får plastförpackas.

Kalendern

13.

Hans Rockberg orienterade om årets hembygdskavel. Programmet var ambitiöst
och omfattade bl.a. besök vid två hembygdsgårdar, Svartsö slott och Helgö. Nytt
var att frågorna delades ut redan vid bussresans start. ÖHF vann inte. Nästa års
budkavel äger rum på Väddö.

Hembygdskaveln

14.

Sven Hugosson refererade en motion i kommunfullmäktige med innebörd att
ungdomar som sommarjobb skulle leda kulturvandringar. Överläggningen i
fullmäktige visar att kommunen har mycket dålig kunskap om våra kulturvandringar och vad som krävs för att kunna genomföra dem. Vår information har
inte nått denna målgrupp.
Hans von Matérn visade utkast till kulturstigshäfte 4. Han påpekade att stängsel
satts upp som hindrar den utpekade vandringen vid Stavs äng och undrade om
texten skall ändras med anledning härav. Tryckofferten omfattar 300 ex.
Beslut:
- Informationsinsatser till kommunföreträdare skall övervägas.
- Texten i kulturstigshäftet ändras inte. Trycklov lämnas för en upplaga på
300 ex till en kostnad av högst 15 740 kr.
- Sören Hjalmarsson återkommer till styrelsen med förslag till hur ÖHF bör
agera m.h.t. instängslingen av runstenen vid Stavs äng.

Kulturvandringar

15.

Sören Norrby refererade ett nyligen avhållet aktieägarmöte i Visit Roslagen. Han
beskrev svårigheter m.h.t. olika upphandlingsprinciper i Norrtälje resp.
Österåker. Mötet gav inte någon närmare information om vad som händer med
bolaget som nu byter vd.

Visit Roslagen

§ 10

Skrivelser
76.
77.
78.
79.
80.
81.

82.
83.

Barbro Svärd redogjorde för innehållet i följande skrivelser. Hans Rockberg
kommenterade planärendena 80 och 84.
Inbjudan till aktieägarmöte.
In Visit Roslagen AB
Yttrande över detaljplan Valsättra 1.
Ut Kommunen
Protokoll från sammanträde 120524.
In AG Långhundraleden
Yttrande över detaljplan Storhagens gård Ut Kommunen
Detaljplan för Svartgarn.
In Kommunen
Anmälan om behov av yttre
Ut Kommunen
underhållsåtgärder vid fastigheten Norrö
1:82 – Tingshuset.
Tack för fotografier.
Ut Gun Landström
Tack för kassalådor.
Ut Jan Lindberg
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84.

85.
86.
87.
88.
89.
90.

§ 11

Förslag till detaljplan Säbyvikens
marina.
Beslut: Tidigare kritiska synpunkter
vidhålls i nytt yttrande.
Förslag till detaljplan Västansjö,
Ljusterö
Info Fataburen 2012 kan beställas via
nätet.
Aktuell information till hembygdsaktiva.
Gåva: Minnesbok om Nykvarn.
Frivillig tillståndsprövning av trafiken på
Roslagsbanan.
Ang. ev. uthyrning till Linda Rapp
sommar 2013.

In

Kommunen

In

Kommunen

In

Nordiska museet

In
In
In

Sveriges Hembygdsförbud
Karl-Johan Sonnegård
Storstockholms lokaltrafik

In

Kerstin Lindberg

Övriga ärenden
1.

Jörgen Thulstrup anmälde att en kvinna i Uppsala telefonledes meddelat att hon
har en Österåkersdräkt (oanvänd) till salu för 2 000 kr. Vill ÖHF köpa denna?
Beslut: Den offererade hembygdsdräkten inköps för 2 000 kr.

Ev. köp av
Österåkersdräkt

2.

Hans Rockberg refererade tankarna på en gemensam programkalender för ideella
föreningar inom natur- och kulturområdet. Han frågade om ÖHF skall vara med.
Beslut: ÖHF skall vara med i den gemensamma programkalendern.

Gemensamt
föreningsprogram

3.

Jörgen Thulstrup meddelade att det finns möjlighet att hos länsstyrelsen söka
bidrag för kulturmiljövård. Ansökan för 2013 skall i så fall vara inne senast 31
oktober.
Beslut: Inga bidrag söks för 2013.

Bidrag för kulturmiljövård

4.

Johanna Jansson hänvisade till Runöskolans beslut att lämna FornÅker. Man har
planer på att sälja medeltidshuset, kanske till Kalmar, samt två andra hus (Idsätra
gård). Intressenter söks. Är ÖHF intresserad? Finns förutsättningar för en flytt till
Ekbacken?
Sven Hugosson menade att medeltidshuset inte passar i Ekbacken. Idsätra-husen
skulle ÖHF ev. kunna ta hand om.
Beslut: ÖHF anser, som sin mening, att nuvarande FornÅker-byggnader bör vara
kvar i kommunen, företrädesvis vid Domarudden. ÖHF kan tänka sig att i
Ekbacken ta hand om de två Idsätra-husen, förutsatt att kommunen står för köpoch flyttkostnader.

Ev. köp/övertagande
av byggnader i
FornÅker

5.

Sven Hugosson konstaterade att verksamheten i Berggrentorpet inte varit i
enlighet med intentionerna i hyreskontraktet.
Beslut: Nuvarande hyresavtalet för Berggrentorpet sägs upp.

Verksamheten i
Berggrentorpet

6.

Sven Hugosson refererade ett mail från Linda Rapp, vidarebefordrat av Kerstin
Lindberg, vari Linda frågar om möjligheterna att ha föreställningen ”Livat på
Ekbacken” veckan före och veckan efter midsommar 2013 och att då få
disponera Vita huset och Båtsmansmuseet.
Beslut: Sven Hugosson kontaktar Linda Rapp inför förhandling om Lindas
önskemål att få disponera Ekbacken.

Linda Rapp – Livat
på Ekbacken

7.

Jörgen Thulstrup anmälde att AG Långhundraleden har medlemsmöte i Vita
huset torsdagen den 25/10 på kvällen.
Beslut: Lennart Johansson med biträde ordnar kaffe.

8.

Barbro Svärd påminde om att informationsmöte för nya medlemmar hålls
torsdagen den 11/10 med början kl. 19.
Beslut: Styrelsen möter upp så långt det är möjligt. Gunnar Winberg visar bilder.
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Möte med nya
medlemmar

9.

Sven Hugosson nämnde att fredagen den 5/10 hålls informationsmöte i
Bygdegården på Ljusterö om serviceutvecklingen i skärgården. Det kommer att
handla om flera olika saker, dock ej hembygdsfrågor

§ 12

Bevakningslista (tom)

§ 13

Nästa styrelsemöte

Möte om serviceutveckling i skärgården

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 6/11 2012 kl. 16.00 i Vita Huset.

§ 14

Mötets avslutande

Avslutning

Mötet avslutades kl. 18.55

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Gunnar Winberg
Justerare
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