Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5
tisdagen den 7/5 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, Ingemar Jansson, Hans von
Matérn, Björn Sundman, Jörgen Thulstrup och Gunnar Winberg. Övriga närvarande:
Barbro Svärd och Lennart Johansson. Anmält förhinder: Hans Rockberg.
Frånvarande: Carl Oscar Törnros.

§3

Dagordning

Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 8 p 4 och § 11 p 510.

§4

Inga frågor förekom. Protokollet lades till handlingarna.

Föregående mötes
protokoll

Justering

Justering

Föregående mötes protokoll

§5

Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Ingemar Jansson.
Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset fredagen den 10/5 kl. 14.

§6

Bordlagda ärenden
1.

§7

Beslutades om ÖHF-ansvarig för följande evenemang i Ekbacken:
1) Seniorernas dag den 23/5 – Kerstin Lindberg med biträde av Ingemar
Jansson.
2) Nationaldagsfirandet den 6/6 – Sven Hugosson
3) Midsommarfirandet den 21/6 – S ven Hugosson, som kontaktar Helena
Hillgren
4) Kanalens dag den 25/8 – Ingemar Jansson.

ÖHF-ansvarig vid
några kommande
evenemang

Beslut som presidiet fattat
1.

§8

Annonskostnad, 2 900 kr, för inbjudan till informationsträff i biblioteket den 25/4
inom ramen för projektet ”Stoppa byggplanerna för Täljöviken”.
Beslutet godkändes.

Annonskostnad

Nya ärenden
1.

Stockholms läns museum erbjuder tillverkning av informationsskyltar till
hembygdsgårdar (”Hus med historia) till ett pris av 1 500 kr/skylt.
Beslut: Länsmuseets erbjudande accepteras. Två skyltar beställs, för Vita huset och
Hembygdsmuseet/Stenhagens handel, till en kostnad av 3 000kr. Jörgen Thulstrup
kontaktar Länsmuseet.

Länsmuseet
erbjuder köp av
informationsskyltar

2.

Jörgen Thulstrup anmälde en felaktighet i förra styrelseprotokollet. Där står i § 9 p 8
att Karl-Hugo Wirén, medlem i Fornminneskommittén, har ersatt Björn Rondahl
som suppleant i AG Långhundraledens styrelse. Så här skall det stå: ”AG
Långhundraleden har haft årsmöte den 21/3 och till ny ordförande valt Owe Eklund,
Frösunda hf. ÖHF representeras i AG Långhundraleden av Gudrun Vällfors,
ordinarie representant, samt Sören Hjalmarsson, 1:e suppleant, och nyvalde KarlHugo Wirén, 2:dre suppleant, samtliga från ÖHF:s Fornminneskommitté.
Beslut: Ändringen godkänns.

Rättelse av förra
styrelseprotokollet
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3.

Ordinarie sekreterare har förhinder vid styrelsemötena den 4/6 och 5/8.
Beslut: Sonja Almsätter är sekreterare vid mötet den 4/6 och, vid behov även 5/8.

Sekreterare 4/6 och
5/8

4.

Hans Rockberg har underhandlat med familjerna Kuylenstierna, Aminoff och Ahren
om att återupprepa besöket vid Margretelund. Vi är välkomna söndagen den 8/9.
Beslut: Styrelsen tackar för erbjudandet om ett nytt besök vid Margretelund. Hans
Rockberg är sammanhållande för besöket och tar in anmälningar till detta.

Besök vid
Margretelund den
8/9

§9

Rapporter
1.

Ingemar Jansson kommenterade i särskild ordning utsända resultat- och balansrapporter. Han pekade därvid bl.a. på att ännu saknas ca 10 % av förväntade
medlemsavgifter och att Kalendern gett lägre intäkter än föregående år. Han
betonade att driftskostnaderna för ÖHF:s hus varit höga till följd av det kalla vädret.
Beslut: Rapporten godkändes.

Ekonomi

2.

Hans von Matérn nämnde att han någon av de närmaste dagarna väntar på 1:a
korrektur av nästa Milstolpe.
Beslut: Istopp av nästa nummer av Milstolpen genomförs måndagen den 20/5 med
början kl. 13. Protokoll från årsmötet, inbjudan till Margretelundsbesöket den 8/9
samt påminnelse om namninsamlingen ”Stoppa byggplanerna för Täljöviken”
bifogas.
Jörgen Thulstrup redogjorde för årets Valborgsfirande i Ekbacken. Hotande regn och
blåst förbyttes i sol och uppklarning när programmet inleddes kl. 18.30. Österåkers
musikkår konserterade och Åkersberga kammarkör sjöng in våren Vårtal hölls av
kommunalrådet Elisabeth Gunnars. Ekbacken besöktes av ca 800 personer, vilket är
något färre än åren innan. Försäljningen av kaffe, varm korv, glass och läsk samt
lotterier inbringade netto ca 21 000 kr. I den efterföljande diskussionen påpekades att
kören hördes dåligt över högtalarna. Till ett kommande år bör därför mikrofonernas
placering övervägas och förbättras.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Milstolpen

4.

Gunnar Winberg anmälde att samtliga bilder, 9 970 stycken, nu registrerats digitalt.
Vad som åretstår är att sortera in bilderna i nummerordning i pärmar.
Beslut: Redovisningen godkändes. Styrelsen framförde ett stort tack till Gunnar och
Leif Svensson för ett mycket gott arbete.

Fotoarkivet

5.

Jörgen Thulstrup meddelade att 1 153 personer (803 på nätet och 352 per post) nu
har skrivit på namninsamlingen mot planerna på att bygga på jordbruksmarken vid
Täljöviken. Ett välbesökt informationsmöte hölls i biblioteket den 25/4. Två möten,
den 15/4 och 6/5 har hållits i arbetsgruppen. Den 18/5 planeras en informationsdrive
med namninsamling i Skutan. Det är önskvärt med frivilliga som kan hjälpa till.
Anmälan till Jörgen Thulstrup eller Hans Rockberg.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Namninsamling
”Stoppa byggplanerna för
Täljöviken”

6.

Gunnar Winberg anmälde att frågetävlingen Vem Vet Mest om Österåker nu är inne
i slutskedet. Den 8/5 med början kl. 9 sker generalrepetition i Fullmäktigesalen. De
tre klasser som deltar i finalen den 16/5 är från Sjökarbyskolan, Tråsättraskolan och
Fredsborgsskolan. Gunnar nämnde vidare att ”föräldrarundturen” den 13/4 blev
mycket uppskattad.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Frågetävlingen Vem
Vet Mest om
Österåker

7.

Sven Hugosson anförde att frågan om ny lokal för Jordbruksmuseet dessvärre ännu
inte har någon lösning i sikte.
Beslut: Sven Hugosson uppmanas att för kommunledningen påtala det orimliga i den
nuvarande situationen.

Jordbruksmuseet

8.

Jörgen Thulstrup rapporterade från ett stormigt möte den 16/4 där Tage Lundberg
sekunderad av arkeologerna Astrid Wexell och Gunilla Larsson samt Jörgen
Thulstrup träffade Kristina Gewers och Robert Blomdahl. Syftet från Tage L:s sida
var att påvisa felaktigheten i byggnadsnämndens beslut att inte ändra givet positivt
förhandsbesked om bygglov i Domarringsbacken. Från kommunens sida var syftet

Domarringsbacken

3.

2

Valborgsfirandet

att motivera byggnadsnämndens beslut den 19/3-13 att avslå Tage L:s begäran om
omprövning av nämndens beslut i frågan den 28/4-09. Ingen enighet nåddes. Tage L
har till Länsstyrelsen överklagat byggnadsnämndens beslut.
Beslut: Redovisningen godkändes.
9.

§ 10

Jörgen Thulstrup meddelade att arbetet med att renovera Hagbystugorna nu har
återupptagits. Därvid har det visat sig att de reveterade fasaderna är skadade, så
allvarligt att de behöver totalrenoveras. Detta var inte förutsatt vid bidragsansökan,
där nu 32 000 kr återstår av beviljat bidrag. Återstående arbete är kostnadsberäknat
till ca 155 000 kr. Till detta kommer kostnader för material ca 15 000, transporter
och sophantering. Läget är anmält till Länsstyrelsen och till Kommunen.
Beslut: Arbetet med att renovera Hagbystugorna fullföljs. Bidrag söks hos
Länsstyrelsen och Kommunen.

Renovering av
Hagbystugorna

Skrivelser
33
34
35
36
37
38
39
40
41.
42.

43.
44.

45.

§ 11

Barbro Svärd redogjorde för innehållet i följande skrivelser:
Bekräftelse pliktexemplar
In Universitet i Uppsala
Bekräftelse pliktexemplar
In Universitet i Umeå
Bekräftelse pliktexemplar
In Stockholms Universitets-bibliotek
Bekräftelse pliktexemplar
In Centralbiblioteket i Göteborg
Bekräftelse pliktexemplar
In Universitets-biblioteket, Lund
Protokoll från årsmöte
In AG Långhundraleden
2013-04-12
Bekräftelse pliktexemplar
In Linköpings Universitets-bibliotek
Anmälan och program till
In Länsförbundet
väderkvarnsresa
Intresseanmälan att få hyra Tant Klaras
In Britt-Marie Eriksson
stuga.
Protokoll från årsmöte i FöreningsIn Föreningsarkiven i sthlm:s län
arkiven i Sthlm:s län jämte inbjudan till
studiebesök vid Krigsarkivet den 21/5.
Beslut: Intresserade anmäler sig till
Jörgen Thulstrup före 16/5.
Inbjudan att delta i nationaldagsfirandet
In Rikskommittén Sveriges
på Skansen.
nationaldag
Information om resa ”I vikingarnas spår” In AG Långhundraleden
den 5/9-8/9.
Beslut: Intresserade anmäler sig till
Jörgen Thulstrup senast 28/5.
Bekräftelse pliktexemplar
In Kungl. Biblioteket i Sthlm

Övriga ärenden
1.

Sven Hugosson meddelade att avtalet för Marita Tunevall att hyra Berggrentorpet
har sagts upp samt att det finns intressenter att ta över kontraktet.
Beslut: Uppsägningen noteras. Lennart Johansson får disponera utrymmet i
jordkällaren för förvaring av verktyg.

Berggrentorpet.
Uppsägning av
hyresavtal

2.

Jörgen Thulstrup meddelade att Hans Rockberg är ÖHF:s kontaktperson med
kommunens när det gäller invigningen av ”Hälsans stig” den 28/5. ÖHF kommer
att vara representerad med ett informationsbord på andra sidan kanalen mitt för
Ekbacken.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Invigning av
”Hälsans stig”

3.

Lennart Johansson ställde frågan om På Gångblad skall anslås under
sommarmånaderna.
Beslut: På Gång-blad anslås fr.o.m. september. Hans von Matérn skickar in På
Gång-bladet till Kanalen och Mitt i Roslagen

På Gång-blad i
sommar

4.

Sven Hugosson informerade om ett möte med företrädare för kommunen och
Uppsala universitet om fisktrappan vid slussen. Universitetet driver ett projekt om

Fisktrappan vid
Slussholmen
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att bevara fisken asp och Åkers kanal med biflöden är därvid en värdefull miljö..
Det kommer att byggas en ny fisktrappa.
Beslut: Redovisningen godkändes.
5.

Sven Hugosson informerade om ett pågående projekt att placera ut fem tavlor längs
kanalen som med utnyttjande av modern teknik och mobiltelefon tillhandahåller
”hörbar information” om kanalen och dess historia.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Audioinformation
vid Kanalen

6.

Sven Hugosson informerade om ett brev från Länsmuseet och Länsförbundet där
ÖHF inbjuds att medverka till att göra något/några besöksmål tillgängliga för
synskadade.
Beslut: Jörgen Thulstrup skannar in brevet och bifogar detta till protokollet.
Ärendet bordläggs till nästa styrelsemöte.

Göra besöksmål
tillgängliga för
synskadade

7.

Jörgen Thulstrup meddelade att Roslagsguiderna vill besöka Ekbacken den 18/5 ca
kl. 16.
Beslut: Sven Hugosson mottar och informerar Roslagsguiderna. Han kontaktar
Maria Rosén på tel. 540 21884.
Lennart Johansson påpekade att det inte är lönt att laga staketet vid
Hembygdsmuseet. Det är i så dåligt skick att det behöver bytas ut.
Beslut: Ingemar Jansson och Lennart Johansson kontaktar Armada med hemställan
om att få virke till nytt staket. Vid negativt besked fattas presidiebeslut om inköp
av virke.

Besök av Roslagsguiderna

Gunnar Winberg föreslog att ÖHF skall bli stödjande medlem i Emil
Hagströmersällskapet till en kostnad av 500 kr/år.
Beslut: Förslaget bifölls.

Emil Hagströmersällskapet

8.

9.

§ 12

Bevakningslista (tom)

§ 13

Nästa styrelsemöte

Staketet vid Hembygdsmuseet

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 4/6 2013 kl. 16.00 i Vita Huset.

§ 14

Mötets avslutande

Avslutning

Mötet avslutades kl. 18.05. Ordföranden framförde ett stort tack till Sonja
Almsätter för en utomordentligt god tårta.

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Ingemar Jansson
Justerare
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