Protokoll fört vid styrelsemöte nr 9
tisdagen den 6/11 2012 kl. 16 i Vita huset
Öppnande

§1

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. Frånvarande: Carl-Oscar
Törnros.

§3

Dagordning

Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 9 p 11 och § 11 p
11 och 12.

§4

Inga frågor. Protokollet lades till handlingarna.

Föregående mötes
protokoll

Justering

Justering

Föregående mötes protokoll

§5

Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Hans von Matérn.
Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset fredagen den 9/11 kl. 15.

§6

Bordlagda ärenden (inga)

§7

Beslut som presidiet fattat
1.

§8

Ersättning till arkeologen Gunilla Larsson för arbete i fornminnesregistret inom en
kostnadsram av högst 2 000 kr.
Beslut: Styrelsen godkände beslutet.

Nya ärenden
Inga nya ärenden förekom.

§9

Rapporter
1.

2.

3.

4.

Ingemar Jansson kommenterade utsända resultat- och balansräkningar. Han
betonade avslutningsvis att det ekonomiska läget är gott, resultaträkningen för
perioden hittills uppvisar ett överskott på drygt 63 000kr.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Hans von Matérn anmälde att nästa Milstolpe (stor sådan) gått till tryck och att
istopp är bestämt till den 19/11 kl. 13 i Vita huset. Han kommenterade innehållet i
stort.
Beslut: Redaktionskommittén överväger för- och nackdelar, samt kostnader, med
att byta strategi i fråga om information till medlemmarna genom att i stället för
milstolpar övergå till ”årsboksprincipen”.
Jörgen Thulstrup anmälde att Dragonutställningsgruppen haft sitt andra möte den
26/10. En del texter genomgicks och bilder diskuterades. Kontakter med Armémuseum indikerar svårigheter att få låna föremål.
Beslut: Fortsatta ansträngningar görs för att få låna föremål från Armémuseum.
Gunnar Winberg kommenterade en till agendan bifogad redovisning av det fortsatta
arbetet med att utveckla fotoarkivet. Han beskrev svårigheterna med att para ihop
bild med rätt nummer i registret. Han betonade det goda samarbetet med Täbys och
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Ekonomi

Milstolpen

Dragonutstälningen

Fotoarkivet

5.

6.

7.
8

9.

10.

11.

§ 10

Vallentunas Hembygdsföreningar samt utlovade att slutresultatet kommer att bli
bra.
Beslut: Styrelsen tackar för det hittillsvarande arbetet och önskade lycka till med
fortsättningen. Ingen annan än Gunnar Winberg och Leif Svensson får fr.o.m. nu
lägga in bilder i fotoregistret.
Jörgen Thulstrup redovisade de senaste turerna i följetongen om bygglov för
Domarringsbacken. Byggnadsnämnden kan inte ta upp ärendet med mindre än att
det finns skriftligt underlag för en förnyad prövning. Tage Lundberg tar, med hjälp
av arkeologen Gunilla Larsson fram ett sådant underlag (jfr § 7 p 1). Han har också
till Högsta förvaltningsrätten överklagat Kammarrättens dom att inte pröva ärendet.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Beslut: Frågan bordläggs m.h.t. att Carl-Oscar Törnblom inte var närvarande.
Gunnar Winberg återkommer med förslag till senaste datum för att dra igång
projektet Vem Vet Mest, om det ö.h.t. skall kunna genomföras denna säsong.
Jörgen Thulstrup meddelade att tidigare godkänt köp av en Österåkersdräkt inte blir
av (jfr protokoll 121002 § 11 p 1). Det var ingen Österåkersdräkt.
AG Långhundraleden hade månadsmöte den 25/10 i Vita huset. Därefter besöktes
utställningen i hembygdsmuseet. Sören Norrby och Ingemar Jansson betonade att
det var en mycket lyckad träff. Jörgen Thulstrup läste upp ett tackbrev från AGLånghundraledens ordförande Jan Wirstad.
Jörgen Thulstrup meddelade att renoveringsarbetet för Hagbystugorna påbörjats
men inte hinner bli klart innan projektet den 30/11 skall redovisas till länsstyrelsen,
vilket är villkor för att få bidrag. Efter kontakt har länsstyrelsen medgett att hittills
genomfört arbete skall betalas och redovisas och att bidrag begärs för detta belopp.
Slutredovisning skall ske när arbetet slutförts under 2013.
Jörgen meddelade vidare att projektläget redovisats till Sveriges hembygdsförbund
som har begärt en sådan senast den 31/10.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Barbro Svärd och Hans Rockberg kommenterade medlemsmötet den 11/10 resp.
hembygdskvällen den 18/10. Till medlemsmötet kom 15 nya medlemmar av 40
inbjudna. Efter förnämligt bildspel av Gunnar Winberg och kaffe med tilltugg
förklarade alla att de var mycket nöjda med kvällen.
Hembygdaskvällen en vecka senare lockade ca 20 deltagare, dock få ur styrelsen.
Slaktaren Sigfried Wahl kåserade om sin tid som leverantör till olika handlare
under 60- till 90-talet. Kvällen avslutades med en mycket uppskattad saftprovning
arrangerad av Thea Nilsson.
Beslut: En arbetsgrupp bestående av Sven Hugosson, Björn Sundman, Sören
Norrby, Hans Rockberg och Lennart Johansson genomför före jul en
rekryteringskampanj på lämplig plats i Åkersberga centrum.
Annalena Wallner flyttar fr.o.m. den 4/11 till Hudiksvall och kommer därmed att
sluta sitt arbete med ÖHF:s fotoarkiv. Hon fortsätter dock gärna sitt arbete som
antikvarisk expert vid Hagbystugornas renovering samt vill bli medlem i ÖHF.
Beslut: Styrelsen uttalar ett varmt tack för Annalenas hittillsvarande insatser samt
ser fram mot fortsatta kontakter.

Skrivelser
91.
92.

93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

Barbro Svärd redogjorde för innehållet i följande skrivelser:
Protokoll från sammanträde 120926.
In AG Långhundraleden
Viktig info från Bygdeband. Genline
In Sveriges hembygdsförbund
kommer att överlåta Bygdeband till
SHF.
Tack för minnesbok om Nykvarn.
Ut Karl-Johan Sonnegård
Förslag till detaljplan för Svartgarn.
In Kommunen
Förslag till detaljplan för Säbyvikens
In Kommunen
marina.
Förslag till detaljplan för Täljö vägskäl. In Kommunen
Förslag till detaljplan för Runö 7:111
In Kommunen
och del av Runö 7:108.
Förslag till detaljplan för del av Nolsjö.
In Kommunen
1:4, Ljusterö.
Yttrande över förslag till detaljplan för
Ut Kommunen
Runö 7:11 och del av Runö 7:108.
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Domarringsbacken

Frågetävlingen Vem
Vet Mest
Köpet av
Österåkersdräkt
AG Långhundraledsgruppens möte
den 25/10
Renovering av
Hagbystugorna

Genomförda
aktiviteter

Annalena Wallner
slutar

100.
101.
102.
103.
104.

105.
106.
107.

108.
109.
110.

Yttrande över förslag till detaljplan för
Säbyvikens marina.
Yttrande över förslag till detaljplan för
Svartgarn.
Yttrande över förslag till detaljplan för
Täljö vägskäl.
Trastsjöskogen
Redovisning av projektet ”Hus med
historia” (renoveringen av
Hagbystugorna).
Förslag till detaljplan för Svavelsö.
Förslag till detaljplan för Smedby
19:114.
Förslag till detaljplan för
Svinningevägen, gång/cykelväg, del
sydväst.
Fastställande av järnvägsplan
(dubbelspår).
Anmälan om intresse för ”Årets
hembygdsförening”.
Inbjudan till kurs den 15/11 och 16/11
om utveckling av vandringar.

Ut

Kommunen

Ut

Kommunen

Ut

Kommunen

In
Ut

Kommunen
Sveriges Hembygdsförbund

In
In

Kommunen
Kommunen

In

Kommunen

In

Trafikverket

Ut

Sthlms läns hembygdsförbund

In

Sthlms läns hembygdsförbund

Hans Rockberg redovisade och kommenterade följande yttranden och inkomna skrivelser:
- 99. Runö 7:11 och 7:108. Tidigare kritiska synpunkter vidhålls.
- 100. Säbyviken. Tidigare kritiska synpunkter beträffande våld på landskapsbilden vidhålls.
- 101. Svartgarn. Felaktiga områdesbenämningar, annars ingen erinran.
- 102. Täljö vägskäl. Överväganden om vad som skall hända med f.d. Täljö handel saknas (ÖHF vill ha
dialog i frågan). Behovet av varsamhet med kulturarvet poängteras.
- 105. Svavelsö. Ingen erinran.
- 106. Smedby 19:144. Rör förskola vid Hantverksvägen – Storängsvägen. Ingen stor fråga.
- 107. Svinningevägen G/C-väg. Angelägen åtgärd. Ingen erinran.
- 108. Rör bl.a. dubbelsår till Åkersberga.
Beslut: Redovisningarna godkändes.

§ 11

Övriga ärenden
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Jörgen Thulstrup kommenterade förberedelserna för höstmötet den 11/11 och
ansåg att alla förberedelser är vidtagna.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Jörgen Thulstrup och Hans Rockberg föreslog följande tillägg till aktivitetsplanen:
- Den 17/1 hembygdskväll: Karl-Johan Sonnegård berättar om Nykvarns
historia.
- Den 14/2 hembygdskväll: Owe Arkeklev kåserar på temat ”En TV-resa
genom 41 år.”
Beslut: Uppdaterad aktivitetsplan bifogas detta protokoll.
Sören Norrby meddelade att framtiden för FornÅker har behandlats i kommunstyrelsen. Tydlig principförklaring att man flyttar verksamheten till Domarudden.
Anmärkningsvärt är att ÖHF, en av stiftarna, inte nämns i beslutsunderlaget.
Samhällsbyggnadsenheten kommer att få i uppdrag att genomföra beslutet.
Medeltidshuset flyttas inte till Domarudden utan kommer att säljas.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Hans von Matérn begärde tillstånd att få påbörja arbetet med en ny utgåva av
kulturvandringar häfte 2 Näs – Husby.
Beslut: Arbetet på ny utgåva av kulturvandringar häfte 2 kan påbörjas.
Beslut: Ärendet bordläggs
Lennart Johansson meddelade att linan fastnat i toppen på Tingshusets flaggstång.
Stången har inget gångjärn och kan därför inte fällas på ett enkelt sätt.
Beslut: Jörgen Thulstrup beskriver problemet för Samhällbyggnadsenheten och
hemställer om att felet åtgärdas.
Lennart Johansson beskrev behovet att frostisolera avloppet från
utomhustoaletterna i Ekbacken.
Beslut: Avloppet isoleras med Rockwool med omgivande brädor.
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Höstmötet

Aktivitetsplanen

Fornåker

Ny utgåva av häfte 2

Tack till J. Schober
Ny flagglina vid
Tingshuset

Yttertoan vid Vita
huset

8.

9.

10.

11.

12.

§ 12

Hängrännor och
stuprör
Platser för På Gångbladet

”Lärarinnans rum”

Marianne Löveborg
död
Julfest

Bevakningslista
1.

2.

3.

4.

5.

§ 13

Lennart Johansson beskrev arbetet med rengöring och kontroll av hängrännor och
stuprör på ÖHF:s samtliga hus.
Beslut: Arbetet genomförs.
Lennart Johansson meddelade att ett 20-tal På Gångblad sätts upp på olika ställen.
Han föreslog att varje postutdelare därutöver skulle kunna ansvara för uppsättning
på en anslagstavla inom resp. utdelares distrikt.
Beslut: Lennart Johanssons förslag till ytterligare spridning av På Gångblad är en
god idé och bör prövas vid nästa istopp.
Lennart Johansson önskade tillstånd att få värma upp och använda ”lärarinnerummet” i Tingshuset som arbetslokal så länge renoveringen av hembygdsmuseets
fönster pågår.
Beslut: Lennarts begäran beviljas.
Tidigare styrelsemedlemmen och kommittéledamoten Marianne Löveborg har
avlidit.
Beslut: Carl-Göran Backgård författar runa att införas på ÖHF:s hemsida.
Beslut: För föreningens aktiva ordnas, i likhet med föregående år, en julfest i Vita
huset den 18/12 med början kl. 18. Ingemar Jansson är sammanhållande för
förberedelserna. Pengar tas från ”Blå Vågenkontot”.

Sven Hugosson meddelade att Ljusterö inte är gångbart alternativ samt att intet nytt
i övrigt inträffat i ärendet.
Beslut: Alternativet Kvisslingby bör undersökas.
Lennart Johansson anmälde att 8 st invändiga fönsterlås à 280 kr/st. samt en
räddningsstege för ca 1500 kr behövs till Tingshusets övervåning.
Lennart beskrev sedan tänkbara åtgärder för att avleda regnvattnet från
Båtsmanstorpets nordöstra hörn.
Beslut: Fönsterlås och stege inköps enligt förslag inom en ram på 5000 kr.
Stupröret vid Båtsmanstorpets nordöstra hörn förlängs och resultat härifrån
avvaktas innan nya åtgärder vidtas.
Sven Hugosson meddelade att inga nya uppgifter finns beträffande användning och
öppethållande av Berggrentorpet.
Beslut: Nytt samtal tas med Marita Tuvelid. Anslag sätts upp utanför
Berggrentorpet med uppgift om Maritas telefonnummer. Sven Hugosson
återkommer i ärendet.
Sven Hugosson meddelade att han haft ett möte med Linda Rapp och Carl-Oscar
Törnros. Problemet är samordningen med uthyrningen av Vita huset, vars
hittillsvarande inbokningar har företräde. Linda får betala enligt taxa för de dagar
hon kommer att disponera Vita huset.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Sven Hugosson meddelade att samtalen med Lennart Fehrm om driften av
skolmuseet ännu inte lett till något resultat.

Jordbruksmuseet

Nästa styrelsemöte

Nästa möte

Plan och kalkyl för
åtgärder vid
Tingshuset och
Båtsmanstorpet

Torp Berggren

Linda Rapp – livat i
Ekbacken

Skolmuseet

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 4/12 2012 kl. 16.00 i Vita Huset.

§ 14

Avslutning

Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 18.35

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Hans von Matérn
Justerare
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