Protokoll fört vid styrelsemöte nr 2
tisdagen den 5/2 2013 kl. 16 i Vita huset

§1

Öppnande

Mötets öppnande
Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat.

§2

Upprop

Upprop
Närvarande ledamöter: Sonja Almsätter, Sven Hugosson, Ingemar Jansson, Hans
von Matérn, Hans Rockberg, Björn Sundman, Jörgen Thulstrup och Gunnar
Winberg. Övriga närvarande: Britt-Marie Eriksson, Lennart Johansson, Sören
Norrby och Barbro Svärd. Frånvarande: Carl Oscar Törnros.

§3

Dagordning

Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 9 p 10 och § 11 p 6.

§4

Inga frågor förelåg. 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 8/2 kl. 15.

§6

Bordlagda ärenden (inga)

§7

Beslut som presidiet fattat (inga)

§8

Nya ärenden
1.

2.

3.

4.

I en till agendan bifogad PM föreslår Gunnar Winberg att en arbetsgrupp tillsätts
för att städa/röja övervåningen i Vita huset, så att utrymme frigörs för
lagring/förvaring av nödvändiga artiklar eller utrustning. I den efterföljande
diskussionen fick Gunnar stöd för sitt förslag.
Beslut: En arbetsgrupp tillsätts med uppgift att städa/röja Vita husets övervåning.
Härvid skall hänsyn tas till behovet att spara arkivmaterial och ett rimligt antal
överex av kalendrar och övriga skrifter. Gruppen skall bestå av Sven Hugosson
(sammankallande), Sonja Almsätter (arkivarie), Sören Norrby, Hans von Matérn,
Hans Rockberg, Lennart Johansson och Jörgen Thulstrup.
Jörgen Thulstrup refererade ett mail från kommunen (Gisela Holmgren) vari ÖHF
inbjuds att med monter eller på annat sätt medverka vid invigning av ”Hälsans stig”
den 28 maj på kvällen.
Beslut: ÖHF beredd att medverka vid invigningen av ”Hälsans stig” den 28/5,
vilket Jörgen Thulstrup meddelar Gisela Holmgren. Jörgen skickar ut Giselas mail
till styrelsen. Sven Hugosson är sammanhållande för ÖHF:s medverkan.
Hans Rockberg kommenterade ett i särskild ordning utsänt förslag till motion till
Sveriges hembygdsförbunds årsmöte 2013. I motionen föreslås en tänkt TV-serie
som i ett antal avsnitt besöker hembygdsföreningar i landet för att där spegla
verksamheter och sevärdheter. Den efterföljande diskussionen ansåg att det var ett
utmärkt förslag vilket ÖHF borde göra till sitt.
Beslut: Hans Rockberg skickar in motionen med den ändringen att ÖHF står som
motionär.
Lennart Johansson redogjorde för tänkta årgärder för en brandskyddskontroll i
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”Hälsans stig”

Motion till
Hembygdsförbundets årsmöte

Brandskydds-

ÖHF:s byggnader där åtgärderna kombineras med andra kontrollåtgärder som
tillträdesskydd och skydd mot olyckor. Kontrollen utförs av en grupp bestående av
Lennart Johansson, Britt-Marie Eriksson och Jan Engman jämte stugfogdarna.
Kontrollen skall resultera i en stomplan som ska redovisas till brandkåren före den
1/12.
I den efterföljande överläggningen framfördes förslag om att införskaffa en
hjärtstartare.
Beslut: Brandskyddskontroll genomförs enligt förslaget, med Lennart som
sammanhållande. En broschyr om förfarande vid hjärtstart införskaffas som
underlag för överväganden om ev. anskaffning av utrustning för hjärtstart.

§9

kontroll

Rapporter
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Ingemar Jansson redogjorde, i anslutning till utskickade resultat- och
balansräkningar, för det ekonomiska läget. Han konstaterade ett negativt resultat på
24 000 kr för 2012, till stor del beroende på nödvändiga underhållsåtgärder på
ÖHF:s hus. Han pekade i sammanhanget på att Tingshuset haft kostnader på 32 000
kr men endast gett 12 000 kr i intäkter. Ingemar ställde fråga om att de medel som
f.n. finns på ett fasträntekonto i Swedbank skall förnyas eller om medlen skall
överföras till annan bank som ger bättre ränta.
Beslut: Redovisningen godkändes. Kassören bemyndigas att hos Handelsbanken
undersöka bättre räntevillkor och, om så är fallet, överföra medlen dit från
nuvarande fasträntekonto.
Hans von Matérn anmälde att manus är klart för nästa Milstolpe. Istopp sker
måndagen den 11/2 med början kl. 13.
Sven Hugosson meddelade att arbetet med den nya omgången av Vem Vet Mest
om Österåker är igång och synes flyta på bra.
Jörgen Thulstrup anmälde att någon överläggning med kommunen om tryckning av
boken om gruvindustrin ännu inte ägt rum. Han föreslog att upplagan skall sänkas
från 200 ex till 100 ex, dels för att minska kostnaderna, dels för att spara
lagerutrymme.
Beslut: Tryckupplagan för boken om gruvindustrin minskas till 100 ex.
Hans Rockberg meddelade att han haft kontakter med SL och kommunen om
möjligheterna att på något sätt bevara Täljö handel. Förutsättningarna för ett
bevarande på nuvarande plats synes f.n. uteslutna. Andra lösningar får sökas. Han
meddelade vidare att vi kan hämta kassaskåpet.
Beslut: Hans Rockberg fortsätter överläggningarna med kommunen om ett möjligt
bevarande av Täljö handel i någon form.
Sven Hugosson anmälde det aktuella läget i det segslitna målet om att häva
byggnadstillståndet för Domarringsbacken. Han framhöll att vi nu bara kan avvakta
resultatet av den juridiska processen samt den överläggning som förs mellan
företrädaren för markägaren och Tage Lundberg.
Sven Hugosson kommenterade läget i ansträngningarna att hitta ersättningslokal för
Jordbruksmuseet. Han anförde att om vi har tur skulle vi kunna få tillgång till ladan
i Kvisslingby. I övrigt intet nytt.
Lennart Johansson redogjorde för servicegruppens arbete. Han nämnde bl.a. att
vissa rör frusit i Vita huset men nu har åtgärdats. Vidare att ett gammalt tvättfat i
Vita huset slagits sönder i samband med en uthyrning. Han påpekade också att
Mobergtorpet saknar snörasskydd och att dansbanan blivit tillhåll för ”fester” och
då utsatts för vandalisering.
Britt-Mari Eriksson presenterade därefter en upprättad vårdplan för ÖHF:s olika
hus. En uppskattande och livlig diskussion följde, bl.a. om vad som borde åtgärdas
och därmed sammanhängande kostnader.
Beslut:
- Lennart kontaktar Kerstin Lindberg om det sönderslagna fatet samt polisen
om vandaliseringen av dansbanan.
- Åt Servicegruppen uppdras
1) att bedöma vilka arbeten som är viktigast,
2) att själv utföra de arbeten som är möjliga för gruppen,
3) att återkomma till styrelsen för beslut om åtgärder som skall läggas ut till
annan utförare. Härvid kan presidiebeslut behöva fattas om åtgärden
brådskar.
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9.
10.

§ 10

Tärnanområdet

Skrivelser
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

§ 11

Sonja Almsätter redogjorde för innehållet i följande skrivelser:
Protokoll från sammanträde 121129.
In AG Långhundraleden.
Information om tåget Lennakatten.
Roslagsexpressen.
In Museijärnvägen SRJ.
Statistik för ideellt arbete (enkät).
In Sv. Hembygdsförbund.
Beslut: Sven Hugosson och Jörgen
Thulstrup bereder ärendet och återkommer med förslag till hur enkäten
skall hanteras.
Underhålls- och åtgärdsprogram (pärm). In Sthlms län museum
Beslut: Pärmen överlämnas till Servicegruppen.
Föreläggande om stängselgenombrott på In Länsstyrelsen i Sthlms län
fastigheten Östanå 1:24.
Detaljplan för Hults båtsmanstorp m.fl.
In Kommunen
Yttrande över detaljplan för Hults
Ut Kommunen
båtsmanstorp m.fl.
Detaljplan för del av Runö 7:111 och del In Österåker kommun
av Runö 7:108.

Övriga ärenden
1.

2.

3.
4.

5.
6.

§ 12

Sven Hugosson anmälde att kommunen orienterats om vad som ur kulturmiljösynpunkt är viktigt att ta hänsyn till vid utveckling av Tärnanområdet.
Jörgen Thulstrup meddelade att Hembygdsmuseet under 2012 haft 260 besökare
och att intäkterna varit 1845 kr. Han meddelade vidare att Fornminneskommittén
inkommit med årsredovisning i vilken bl.a. anges att kommittén haft 7 sammankomster, yttrat sig i planärenden samt deltagit i fortsatta utgrävningar vid
Johannelund.

Sven Hugosson refererade försök att få till stånd ett möte med kommunalråden och
Carl-Oscar Törnros om ett bättre hänsynstagande till kulturarvet. Han gav exempel
på frågor som då bör tas upp, t.ex. att vi inte längre har resurser för att ta hand om
alla våra byggnader, behovet att renovera Slussholmen samt att något måste ske för
att ta hand om slussvaktarbostaden.
Gunnar Winberg hävdade att frågan borde ha ett bredare perspektiv, bl.a. om hur
kommunen ser på våra insatser och värdet av våra skrifter. Han överlämnade en
PM till Sven härom.
Beslut: Fortsatta ansträngningar skall göras för att få till stånd ett möte med
kommunföreträdare om kulturarvet och insatserna för detta, med den bredare
inriktning som Gunnar Wiberg föreslagit. Gunnars PM bifogas protokollet.
Hans Rockberg meddelade att 7 st. avser att delta i Länsförbundets årsmöte i
Djursholm den 23/3.
Beslut: Hans Rockberg skickar in anmälan till Länsförbundets årsmöte. Deltagarna
ersätts efter behov för reskostnader.
Jörgen Thulstrup erinrade om hembygdskvällen den 14/2 kl. 19. Owe Arkeklev
kommer då att kåsera om sitt spännande arbete som TV-fotograf.
Med referens till ett mail från Sv. Hembygdsförbund ställde Jörgen Thulstrup
frågan om ÖHF skall söka bidrag inom ramen för projektet Arbetslivsmuseer.
Beslut: Ansökan om bidrag för 2013 inges inte.
Jörgen Thulstrup hade avsett att referera ett möte den 5/2 i kommunen om
skyltpolicy. Han anmälde att mötet ställts in p.g.a. sjukdom.
Hans Rockberg föreslog att Radio Österåker borde fås att intervjua Tage Ohlsson i
samband med hans 95-årsdag den 20/2. Gunnar Winberg antecknade vilka som
ville vara med på uppvaktningen.
Beslut: Hans Rockberg uppmärksammar Radio Österåker om Tage Ohlssons förestående födelsedag.

Bevakningslista (tom)
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Överläggning med
kommunen om
kulturarvsfrågor

Länsförbundets
årsmöte den 23/3

Hembygdskvällen
den 14/2
Fråga om bidragsansökan i projektet
Arbetslivsmuseer
Möte angående
skyltpolicy
Radioinslag

§ 13

Nästa möte

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 5/3 2013 kl. 16.00 i Vita Huset.

§ 14

Mötets avslutande

Avslutning

Mötet avslutades kl. 18.20.

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Hans von Matérn
Justerare
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