Årsmötet 14 april 2013
Vid ÖHF:s årsmöte söndagen den 14 april var det en stor uppslutning av ett femtiotal
medlemmar. Mötet valde Sören Norrby att leda förhandlingarna som gick programenligt
med Jörgen Thulstrup som sekreterare. Sören Norrby uppmärksammade föreningens
mycket ambitiösa och omfattande verksamhet som avspeglade sig bl.a. i verksamhetsberättelsen för det gångna året.
Föreningens räkenskaper och bokslut godkändes utan anmärkning, och ansvarsfrihet
för det gångna året beviljades styrelsen av mötet.
Valberedningen omvaldes (Åke Bengtsson, Åke Strid och Kristina Lemon). Tidpunkten
för nästa föreningsmöte, Höstmötet klubbades till söndag d 10 nov. kl 13.
Avgående styrelsemedlemmen Babro Svärd avtackades för sina ”fleråriga gedigna
insatser” med en fin blombukett och en hjärtlig applåd.
Övriga som uppmärksammades för sina insatser var fem som fick diplom ( Magdalena
Boström, Irma Hägerstedt, Birgitta Mårs, Henry Olson och Lars Valentin), och tio som
fick ÖHF:s guldnål (Åke Bengtsson, Britt-Marie Bredberg, Lennart Hillgren, Hans
Jonsson, Britt Klint, Agne Lennmyr, Marianne Mossberg, Alf Persson Marianne Thulstrup
och Håkan Westerberg).
Sveriges hembygdsförbunds hedersnål delades ut till Anita Andrén, Sören
Hjalmarsson, Ingemar Jansson, Lennart Johansson och Leif Svensson).
Under punkten Övriga frågor redovisades styrelsens yttrande över en motion som
hade lämnats in av Björn Pålhammar, rörande den s.k. Domarringsbacken. Styrelsens
åsikt om denna sak är, att om länsstyrelsen beslutar att klassa Domarringsbacken som
ett fornlämningsområde, så är vi beredda att med markägarens medgivande, bistå med
att göra fornlämningen tillgänglig som besöksmål, t.ex. genom att till en del bekosta
utgrävning och skyltning. Medel till detta kan tas ut från vår Fornlämningsfond.
Tage Lundberg informerade därefter utförligt hur ärendet om fornlämningen i
Domarringsbacken har hanterats av myndigheter och domstolar från tidigt 1940-tal
fram till dags dato. Vad som närmast är aktuellt är dels ett möte med
kommunföreträdare och arkeologisk expertis den 16/4, dels en behandling i
länsstyrelsen i vår. Tage Lundbergs inlägg följdes av en spontan applåd.
Det andra ärendet som togs upp under ”övriga frågor” var en redogörelse av Jörgen
Thulstrup om läget i den pågående namninsamlingen mot att bebygga åkermarken vid
Täljöviken. Han nämnde att hittills 911 personer skrivit på, och att namninsamlingen
fortsätter med målet att få 2 930 underskrifter, vilket krävs för att kunna begära en
kommunal folkomröstning. Han nämnde vidare att det i påföljande vecka kommer en
insändare i lokaltidningarna samt att det blir ett informationsmöte i Åkersberga
bibliotek den 25/4.
Efter årsmötesförhandlingarna serverades kaffe varefter Eva Barkengren från Emil
Hagströmersällskapet berättade om Österåkerspoeten och spelade upp några
bandinspelningar av honom – ett mycket uppskattat inslag. Hon avtackades av Gunnar
Winberg.
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