Protokoll fört vid höstmöte med Österåkers
hembygds- och fornminnesförening
söndagen den 11 november 2012
Närvarande: 39 personer, se närvarolista enligt bilaga.
ÖHF:s ordförande Sven Hugosson hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. Innan
mötesförhandlingarna hölls en tyst minut till minne av Suzanne Hillgren, mångårig ÖHFordförande, och Marianne Löveborg, flerårig styrelseledamot och kommittéledamot, vilka avlidit
sedan senaste medlemsmötet.
§ 2 Carl-Göran Backgård valdes till ordförande för mötet.
§ 3 Jörgen Thulstrup valdes till mötessekreterare.
§ 4 Att tillsammans med mötesordföranden justera mötets protokoll valdes Gudrun Vällfors och
Lennart Johansson.
§ 5 Förslag till dagordning hade utsänts tillsammans med kallelsen till mötet. Dagordningen
godkändes.
§ 6 Jörgen Thulstrup anmälde att stadgarna föreskriver att kallelse till medlemsmöte skall ske senast
14 dagar innan mötet. Datum för höstmötet bestämdes vid årsmötet den 15/4 2012. Kallelse
skickades ut den 8/10. Mötet beslutade att godkänna utlysandet av mötet.
§ 7 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2013, som utsänts tillsammans med kallelsen till mötet,
kommenterades av ÖHF:s ordförande Sven Hugosson. Han betonade kontinuiteten och tryckte
bl.a. på betydelsen av verksamheterna i Ekbacken och ambitionen att medverka i kommunens
planering.
Styrelsens förslag till budget samt medlemsavgifter för 2013 (oförändrade avgifter), likaledes
utsända med kallelsen, kommenterades av Ingemar Jansson. På frågor från mötesdeltagarna
svarade han att bidragsintäkterna är mycket högre än budgeterat till följd s.k. fas 3-bidrag från
Arbetsförmedlingen, att kostnaderna för Vita husets föreståndare varierar med hänsyn till
uthyrningen av Vita huset samt att de ökade kostnaderna för hembygdsmuseets omvandling hänför
sig till den planerade nya utställningen ”Dragoner i Österåker”.
Verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter för 2013 godkändes.
§ 8 På valberedningens förslag omvaldes som styrelseledamöter för 2013-2014 Hans Rockberg, Björn
Sundman, Jörgen Thulstrup och Carl-Oscar Törnros samt nyvaldes Sonja Almsätter.
§ 9 På valberedningens förslag omvaldes Britt-Marie Bredberg som revisor för 2013-2014. Som
revisorssuppleant valdes Tage Lundberg för 2013-2014.
§ 10 Jörgen Thulstrup anmälde styrelsens beslut att årsmötet skall hållas söndagen den 14 april 2013 kl.
13. Motioner ska vara inlämnade fyra veckor före detta datum, dvs. senast den 17 mars.
§ 11 Jörgen Thulstrup anmälde att inga motioner till dagens möte hade inkommit vid motionstidens
utgång den 13/10.
§ 11 Övriga frågor
1. Hans Rockberg anmälde att 2013 år kalender är färdigtryckt och kommer att distribueras gratis
till medlemmarna med nästa Milstolpe. Annars är priset 50 kr. Han önskade sig medarbetare till
det fortsatta arbetet med kalendern. På Sören Norrbys förslag uttalade mötesdeltagarna, med en
varm applåd, sitt tack till Hans för hans framgångsrika arbete med kalendern.
2. Tage Lundberg informerade om ett besvärligt planärende – s.k. positivt förhandsbesked att
bygga på Domarringsbacken på Norrö. Ärendet är principiellt viktigt och har utvecklats till
något som kan liknas vid en skandal. Han anförde bl.a.
- Domarringsbacken uppmärksammades som skyddsvärt fornminne på 1930-talet. På 1940talet projekterades ett tomtområde där Domarringsbacken ringades in som en skyddsvärd
fastighet. Tomtområdet kom aldrig att förverkligas. Fastigheten Domarringsbacken har
sedan skiftat ägare 7 gånger eftersom den inte ansågs kunna bebyggas.
- På 1970- och 80-talen avslogs flera gånger ansökan om bygglov. År 2008 gav
byggnadsnämnden s.k. positivt förhandsbesked på vissa villkor, bl.a. krav på väg till tomten.
Beslutet överklagades av Tage Lundberg m.fl. samt av ÖHF till länsstyrelsen som
konstaterade att en ändring gjorts i fornminnesregistret (fornminnet borttaget) varför
överklagandet avslogs.
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Ärendet överklagades till Förvaltningsrätten som gjorde samma bedömning som
länsstyrelsen. ÖHF förklarades inte vara sakägare.
- Kommunen har beslutat att området längs Långhundraledens sträckning är en del av
kulturarvet och bör bevaras som fornminne.
- Ärendet överklagades sedan till Kammarrätten som avslog begäran om upphävande av det
positiva förhandsbeskedet om bygglov. Som enda skäl anfördes att ÖHF inte var sakägare.
- Tage Lundberg m.fl. har nu överklagat till Högsta förvaltningsrätten.
- Nu pågår ett arbete som med hjälp av arkeologisk expertis skall visa att Domarringsbacken
är ett fornminne och att fornminnesregistret därför skall ändras i enlighet härmed. Därefter
kan ärendet på nytt prövas i kommunens byggnadsnämnd.
- Gudrun Vällfors kompletterade sedan med upplysningen att AG Långhundraleden i åratal
försökt få in korrekta uppgifter i fornminnesregistret. Hon ansåg ärendet var en rättsskandal
inom arkeologikåren.
- Sören Norrby tillade att det finns två internationella konventioner som ger föreningen rätt att
klaga. Domstolarna har förnekat ÖHF att få målet prövat. Domarringsbacken är en av
hörnstenarna i vårt kulturarv!
Kraftfulla applåder följde de tre anförandena.
3. Ingemar Ohlsson anmälde att det på jordbruksmuseets baksida legat en gammal kvarnsten som
nu är flyttad. Han undrade vad ÖHF nu gör för att stenen inte skall försvinna. Mötet uppdrog åt
ÖHF:s styrelse att ta hand om frågan.
§ 12 Mötets avslutande
Avslutande
Mötets ordförande förklarade årsmötet avslutat. Föreningsordföranden Sven Hugosson tackade
Tage Lundberg för tankeväckande och viktiga synpunkter i ett intrikat ärende samt mötesordföranden för att på ett förtjänstfullt sätt ha lett mötet.
Bilaga: Närvarolista (endast till originalprotokollet)
Vid protokollet:

Justeras:

Jörgen Thulstrup
Mötessekreterare

Carl-Göran Backgård
Mötesordförande

Gudrun Vällfors
Justerare

Lennart Johansson
Justerare

Efter mötesförhandlingarna höll Berit Nordlund från Vaxholm ett mycket innehållsrikt, lärorikt och
uppskattat föredrag med bilder på temat: Ytterby gruva – en intressant historia, även ur ett
internationellt perspektiv. Hon avtackades av Sven Hugosson med bokpresent och blomma.
Härefter bjöds mötesdeltagarna på kaffe med tilltugg.

