Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4
tisdagen den 2/4 2013 kl. 16 i Vita huset

§1

Öppnande

Mötets öppnande
Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat.

§2

Upprop

Upprop
Närvarande ledamöter: Sven Hugosson, Sonja Almsätter, Hans von Matérn, Björn
Sundman, Jörgen Thulstrup och Gunnar Winberg. Övrig närvarande: Barbro Svärd,
Lennart Johansson, Sören Norrby samt Johanna Jansson och Björn Pålhammar (del
av tiden). Anmält förhinder: Ingemar Jansson, Hans Rockberg och Carl-Oscar
Törnros.

§3

Dagordning

Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 11 p 4.

§4

Inga frågor förekom. Protokollet lades till handlingarna.

Föregående mötes
protokoll

Justering

Justering

Föregående mötes protokoll

§5

Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll Gunnar Winberg.
Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset fredagen den 5/4 kl. 15.

§6

Bordlagda ärenden
1.

§7

Sven Hugosson anmälde att kommunledningen uppmärksammats på att ÖHF vill
ha ett möte om kulturarvsfrågorna, bl.a. om behovet av en policy och hur dessa
frågor skall hanteras. Någon tidpunkt för ett sådant möte har ännu inte bestämts.
Beslut: Fortsatt bordläggning i avvaktan på tidpunkt för möte.

Överläggning med
kommunledningen
om kulturarvsfrågor

Beslut som presidiet fattat
1.

§8

Inköp av tre av Länsmuseet och Länsförbundet utgivna böcker om brons- resp.
järnåldern till en kostnad av 200 kr.
Beslut: Inköpet godkänndes.

Bokinköp

Nya ärenden
1.

I en motion till årsmötet föreslår Björn Pålhammar att 20 000 kr avsätts för att
undersöka fornlämningen i den s.k. Domarringsbacken. Björn sammanfattade sin
syn på förhistorien i det kontroversiella ärendet. Han sade sig villig att vid behov
åta sig en medlarroll. Olika händelseutvecklingar och handlingsvägar diskuterades
därefter beroende på vad länsstyrelsen kan besluta i vår efter undersökning av
platsen.
Beslut: ÖHF besvarar motionen enligt följande:
- Efter ett beslut i länsstyrelsen att klassa Domarringsbacken som fornlämning är
ÖHF beredd att, efter markägarens tillstånd, bistå med att göra fornlämningen
tillgänglig. Medel för detta tas ur Fornminnesfonden.
- ÖHF är beredd att medla i ärendet i syfte att uppnå en samförståndslösning.

1

Motion till årsmötet

§9

Rapporter
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Hans von Matérn anmälde att en stor Milstolpe planeras till i mitten av maj samt
att deadline för tryckning är den 25/4. Hans nämnde att det finns flera förslag till
artiklar, bl.a. om Nykvarns historia och en inledning till en serie där utvalda delar
av den nyutkomna boken om gruvindustrin återges. Han nämnde vidare att det är
svårt att få underlag för en artikel om vad som hände i Österåker året 1963.
Beslut: Styrelsen uttalade sitt stora tack till Hans för hans gedigna arbete. Den
uttalade vidare att ansträngningar bör göras för att värva fler artikelförfattare.
Jörgen Thulstrup redogjorde för den av ÖHF och Naturskyddsföreningen inledda
kampanjen för att stoppa planerna på att bebygga jordbruksmarken vid Täljöviken
– Näs. Målet är att få minst 2 930 namnunderskrifter för att kunna kräva en
kommunal folkomröstning i frågan. Han anmälde att hittills 565 har skrivit på
uppropet på internet och 185 per post, summa 750 namn. Insamlingen fortsätter,
liksom direkta värvningsåtgärder. Den 25/4 på kvällen kommer information ges i
biblioteket.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Milstolpen

Sven Hugosson anmälde att Rolf Tennström på Smedby trycker på för att få
tillgång till f.d. kuskstallet. Det har i närområdet inte gått att hitta alternativ lokal
för Jordbruksmuseet. Det syns då inte längre möjligt att fortsättningsvis kunna ta
hand om samlingarna. En möjlig väg är att tillfälligt, i tälthall eller i containrar,
hysa föremålen inför en slutlig lösning. En mindre planändring för Ekbacken krävs
då. Ett annat alternativ är att behålla särskilt värdefulla föremål och att i övrigt
successivt avveckla museet. Den diskussion som därefter följde utmynnade i ett
principiellt förord för detta senare alternativ.
Beslut: Inriktningen skall vara att i god ordning söka avveckla Jordbruksmuseet.
Värdefulla föremål som ÖHF bör ha kvar skall väljas ut. Sven Hugosson kontaktar
omgivande hembygdsföreningar – bl.a. Ljusterö, Össeby-Garn, Vallentuna, Riala –
och erbjuder dem att ta över föremålen i Jordbruksmuseet.
Jörgen Thulstrup orienterade om länsförbundets årsmöte den 23/3 i Djursholm. 140
deltagare från 49 föreningar hade mött upp. ÖHF representerades av fem ombud.
Christina Pettersson omvaldes som ordförande, liksom huvuddelen av den gamla
styrelsen. Gunilla Bauer-Björklund nyvaldes. Hälften av den till förfogande
sammanträdestiden gick åt för att behandla tre motioner med 13 yrkanden som
ifrågasatte föreslagna stadgeändringar. Mötet beslutade att avslå yrkandena utom i
två fall. Mötet innefattade också underhållande inslag som tre musikstycken på
konsertharpa och tre rundturer i Djursholm och Danderyd med olika temata,
dessutom en god måltid.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Sven Hugosson anmälde att han haft ett samtal med Lennart Fehrm om att bredda
ansvaret för Skolmuseet så att detta kan hållas öppet mer regelbundet. Lennart
hade inget emot detta.
Beslut: En Skolmuseigrupp skall inrättas. Barbro Svärd undersöker intresse och
försöker värva medlemmar i en sådan grupp. En instruktion för gruppen upprättas.
Jörgen Thulstrup anmälde att Karl-Hugo Wirén, medlem i fornminneskommittén,
har ersatt Björn Rondahl som suppleant i AG Långhundraledens styrelse.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Gunnar Winberg har med hjälp av Lennart Nerman i kommunen undersökt
möjligheter och kostnader för takmonterad projektor, högtalarsystem samt
mixerbord för Vita huset. Den sammanlagda kostnaden bör ligga strax under
10 000 kr. Dessutom behövs ett väggskåp, som kan sättas upp vid den f.d.
mellanvägen.
Beslut: Projektor, högtalare och mixerbord inköps inom en ram av 10 000 kr.
Jörgen Thulstrup orienterade om förberedelserna för Valborgsfirandet. Upplägget
är som föregående år. Inga större utestående frågor återstår. Han påtalade behovet
att i tid utse ansvarig för att förbereda ÖHF:s del i arrangemangen vid 6 juni och
midsommar, liksom medverkan vid ”Hälsans stig” den 28/5.
Beslut: Sven Hugosson diskuterar frågan om ÖHF:s medverkan vid 6 juni och
midsommar med Carl-Oscar Törnros. Frågan om ansvarig ur ÖHF vid dessa
tillfällen och för medverkan i ”Hälsans stig” bordläggs.

Jordbruksmuseet
samt ev.
planändring i
Ekbacken
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Namninsamling mot
planerna att bygga
vid Täljöviken

Stockholms läns
hembygdsförbunds
årsmöte

Skolmuseets
öppethållande

Ny i AG Långhundraledens
styrelse
Inköp av projektor
och högtalare

Förberedelser för
Valborg, 6 juni samt
midsommar

9.

10.

11.

12.

Hans von Matérn anmälde att arbete pågår med revideringen av Kulturstigar häfte
4 – Näs – Husby – Gottsunda. Gudrun Vällfors har medverkat i arbetet i stor
omfattning.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Gunnar Winberg meddelade att arbetet med frågetävlingen Vem Vet Mest om
Österåker, under ledning av Irma Hägerstedt och Lars Valentin, löper på enligt
plan. En rundtur till sevärdheter genomförs den 13/4. Kvalificeringstävling hålls
den 16/4 och final den 16/5.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Johanna Jansson informerade om planerna på att försöka avyttra och flytta
FornÅkers hus. Intresset är hittills svalt. Det är möjligt att Domarudden är
intresserad, vilket kommer att framgå vid ett sammanträde där inom kort. Härbret
bjud ut till ett pris av 12 000 kr och Isätra gård 8 000 kr. Medeltidshuset är mer
värdefullt och kan möjligen säljas på kommersiell basis.
Beslut: ÖHF kan tänka sig att ta hand om Isätra gård i Ekbacken, efter erforderlig
ändring av detaljplanen.
Sven Hugosson anmälde att det finns medel avsatta i kommunens investeringsprogram för kultursektorn, tillräckliga för att renovera såväl Slussvaktarbostaden
som Drängstugan.
Beslut: Ansträngningar skall göras för att få kommunen att satsa erforderliga
medel för upprustning av Slussvaktarbostaden och Drängstugan.

Kulturstigar häfte 2

Frågetävlingen Vem
Vet Mest

FornÅker

Kommunens
investeringsprogram
för kultursektorn

13.

§ 10

Skrivelser
28
29
30
31
32

§ 11

Sonja Almsätter redogjorde för innehållet i följande skrivelser:
Yttrande över förslag till detaljplan för
Ut Kommunen
Fredsborg.
Kallelse och dagordning vid
In Visit Roslagen
bolagsstämma i Visit Roslagen AB.
Motion till årsmötet 14/4 2013.
In Björn Pålhammar
Yttrande över förslag till Detaljplan för
Ut Kommunen
Täljöviken-Näs.
Angående hyra av torp Berggren.
In Berit Henriksson
– Elsie-Britt Winberg

Övriga ärenden
1.

2.

3.

4.

Jörgen Thulstrup anmälde att förberedelserna för årsmötet den 14/4 i stort är
avklarade.
Sören Norrby föredrog förslag till belöningar att dela ut vid mötet – 4 diplom, 10
ÖHF:s guldnål samt 5 Sveriges Hembygdsförbunds guldnål.
Beslut: Även Lars Valentin tilldelas diplom. Jörgen Thulstrup meddelar i förväg
belöningsmottagarna.
Lennart Johansson redogjorde för den inventering av nödvändiga renoveringsåtgärder som Bygguppen gjort för Slussvaktarbostaden och Drängstugan.
Kostnaderna uppskattas till ca 500 000 kr för Slussvaktarbostaden och ca 250 000
för Drängstugan.
Beslut: Styrelsen uttalade ett varmt tack till Byggruppen för ett mycket gott arbete.
Efter renskrift kommuniceras resultatet av undersökningen med kommunen.
Sven Hugosson meddelade att han haft kontakt med Kerstin Lindberg om den
skadegörelse som ägt rum i Vita huset i samband med uthyrningen den 23/3 (30årskalas). Hyresgästen, som inte var närvarande vid festen, har sagt sig vara villig
att betala alla med skadorna sammanhängande kostnader.
Beslut: Uthyrningsreglerna för Vita huset bör ändras med innebörd att den som hyr
(står för kontraktet) också skall vara närvarande vid festen (motsvarande).
Sören Norrby kompletterade sitt förslag till belöningar, redovisat under § 11 p 1,
med att föreslå att Stockholms läns hembygdsförbunds kulturpris skall få delas ut
vid lämpligt tillfälle.
Beslut: Förslaget godkändes.

.

§ 12

Bevakningslista (tom)
3

Förberedelser för
årsmötet den 14/4

Drängstugan och
Slussvaktarbostaden

Skadegörelse i Vita
huset

Belöningar

§ 13

Nästa möte

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 7/5 2013 kl. 16.00 i Vita Huset.

§ 14

Mötets avslutande

Avslutning

Mötet avslutades kl. 18.35

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Gunnar Winberg
Justerare
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