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Söndagens höstmöte blev välbesökt (antal närvarande 39). De stadgeenliga ärendena
klarades av snabbt under mötets ordförande Carl-Göran Backgård. Val av
styrelsledamöter blev enkel då endast en person stod i tur att avgå, Barbro Svärd. Som
ny styrelseledamot för två år valdes Sonja Almsätter. Revisor och revisorssuppleanter blev
som förut med undantag av en ny suppleant som valdes in nämligen Tage Lundberg.
Nästa medlemsmöte, årsmötet 2013 bestämdes till sönd. d. 14 april kl 13.
Inga motioner hade lämnats in varför punkten "övriga frågor" kom på tur. Här anmälde Hans
Rockberg att 2013 års kalender nu är tryckt och kommer att skickas ut med protokollet liksom
den nya stora Milstolpen nr 4 2012. Sedan fick Tage Lundberg ordet och beskrev läget för
Domarringsbacken som han ansåg vara en stor skandal av berörda myndigheter och andra som
varit involverade i det märkliga handhavandet av tillståndsgivningen för en privatperson att
bygga på platsen. Efter många turer med överklaganden och skriverier trodde han dock nu att
ärendet snart skulle kunna få ett lyckligt slut.
Efter mötets avslutande vidtog ett intressant föredrag med bildvisning av
Berit Nordlund från Vaxholm, sekunderad av Per Svebeck.
Det handlade om Ytterby gruva på Resarö, en av de 11 gruvorna som funnits i
kommunen. Den öppnades för kvartsbrytning på 1700-talet och blev platsen för
upptäckten av en rad nya grundämnen. Det är gundämnen som Tantal, Terbium, Yttrium,
Erbium m.fl. Gruvan las ned 1933 och hade då fått ett djup på 170 m. Man kan
fortfarande bese platsen men inte gå ner i några hål eller gångar. Liksom andra gruvhål
fylldes den efter kriget 1950 med ett beredskapslager av olja. År 2006 tömdes den och
håller nu på att vädras ut på giftiga gasrester. (Man kan läsa mer om gruvan på Google
under "Ytterby gruva ".)
Efter det livligt applåderade föredraget serverades kaffe.
Hans von Matérn
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