Protokoll fört vid styrelsemöte nr 9
tisdagen den 3/9 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, Hans von Matérn, Hans
Rockberg, Björn Sundman, Jörgen Thulstrup, och Gunnar Winberg. Övriga
närvarande: Lennart Johansson, Barbro Svärd, Sören Norrby samt, del av tiden,
Björn Langley. Anmält förhinder: Ingemar Jansson. Frånvarande: Carl Oscar
Törnros.

§3

Dagordning

Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 9 p 8 och § 11 p 25.

§4

Föregående mötens protokoll
Protokoll från styrelsemötena den 4 juni och 6 augusti genomgicks inga frågor
förekom Protokollen lades till handlingarna.

§5

Föregående mötens
protokoll

Justering

Justering
Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Sonja Almsätter..
Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset fredagen den 6/9 kl. 15.

§6

Bordlagda ärenden
”Tillgängligt landskap åt alla”. Fråga om att göra besöksmål tillgängliga för
synskadade.
Beslut: ÖHF deltar inte i projektet.

§7

Beslut som presidiet fattat (inga)

§8

Nya ärenden
1.

§9

Inga nya ärenden förekom.

Rapporter
1.

Aktuella resultat- och balansräkningar hade skickats ut i särskild ordning av
kassören Ingemar Jansson. I styrelsens överläggning konstaterades att kostnaderna
för renoveringen av Hagbystugorna, hittills 354 000 kr, förbrukat en väsentlig del
av föreningens ekonomiska tillgångar. Frågan om behov av bidrag har tagits upp
med kommunledningen. Ännu inget besked i frågan.

Ekonomi

2.

Hans von Matérn rapporterade från ett möte i redaktionsgruppen den 30/8. Vi detta
bestämdes att liten Milstolpe sänds ut med kallelsen till höstmötet den 10/11. Stor
Milstolpe planeras till mitten av december.
Beslut: Istopp av liten Milstolpe samt kallelse till höstmötet sker tisdagen den
15/10 med början kl. 13.

Milstolpen

3.

Jörgen Thulstrup rapporterade att de kontrakterade arbetena på Hagbystugornas
renovering slutfördes i juli. Under 2012 reparerades bl.a. yttertaken till förstugorna
till en kostnad av 30 810 kr. denna kostnad har täckts genom bidrag från

Hagbystugorna
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länsstyrelsen. Under 2013 har fasaderna helrenoverats (rivning av den gamla
reveteringen eftersom det underliggande trävirket delvis var rötskadat, lagning av
grunden, lerklining, kalkputsning och målning samt för- och efterarbeten jämte
transporter). Arbetet har utförts av Svenska Jordhus och besiktigats från antikvarisk
synpunkt av Hedvig Bellberg från Stockholms läns museum. För denna insats,
jämte rapport, kommer länsmuseet att fakturera 7 200 kr + moms. Även
länsstyrelsens handläggare Karolina Matts har inspekterat och godkänt arbetet.
Entreprenören har lämnat 4 fakturor, som efter hand betalats – 68 000, 87 000,
19575 resp. 137 020 kr, summa 311 595 kr. Länsstyrelsen har, efter ansökan,
betalat ytterligare 31 990 kr i bidrag. Hos länsstyrelsen har sökts bidrag på
ytterligare 155 000 kr. Osäkerhet ännu om något härav kommer att kunna beviljas.
Utöver dessa stora arbeten har Britt-Marie Eriksson utfört utomordentligt
förtjänstfulla insatser med renovering av bl.a. fönsterkarmar och fönsterbågar.
Vissa efterarbeten återstår.
Beslut: Redovisningen godkändes.
4.

Jörgen Thulstrup meddelade att förberedelserna för den nya temautställningen i
Hembygdsmuseet – Dragoner i Österåker i stort sett är klara. Monteringen inleds
nästa vecka. Inbjudan till invigningsceremonin den 4 oktober skickas nu ut.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Dragonutställningen

5.

Gunnar Winberg anmälde att sorteringsarbetet, liksom inläggningen av
programmet, i princip är klart. Däremot återstår en hel del arbete med att koppla
texter till bilder. Gunnar meddelade vidare att boken ”Österåker Då och Nu” i stort
är tryckklar samt att Elisabeth Gunnars utlovat bidrag till tryckkostnaderna. Vi
behöver dock troligen inge formell ansökan om bidrag. Tryckning av 100 ex. har
offererats till 19 700 kr + moms. För ytterligare 100 ex blir kostnaden 15 000 kr.
Beslut: Sven Hugosson kollar med Elisabeth Gunnars hur många ex kommunen
vill ha. I avvaktan på kommunens behov beställs 100 ex.

Fotokommittén

6.

Jörgen Thulstrup meddelade att tidredovisningen fortsätter och att läget f.n. är:
- Administration 1416 tim.
- Evenemang
961
- Underhåll
1112
- Summa
3524 tim.
Alla uppgifter för augusti har dock ännu inte inkommit. Slutresultatet kommer att
redovisas till Sveriges Hembygdsförbund vid årsskiftet.
Beslut: Redovisningen godkändes. De som ännu inte lämnat tidsuppgifter för
augusti uppmanas att göra detta.

Tidredovisningen

7.

Sonja Almsätter anmälde att det nu finns 3 406 fullständiga namnunderskrifter till
förmån för en kommunal folkomröstning om att inte exploatera Täljöviken – Näs.
Härtill kommer 132 namn utan personnummer och 79 som inte bor i kommunen.
För rätten att kräva en omröstning krävs 2 895 underskrifter, vilket motsvarar 10 %
av de röstberättigade i kommunen. Två pärmar men namnunderskrifter kommer att
onsdag e.m. lämnas till kommunen. Detta kommer att bevakas av lokalpressen.
Hans Rockberg tillade att det kommer att skickas ett öppet brev till politikerna i
frågan. Lokalpressen kommer också behandla ärendet och då belysa ”båda sidors”
argument.
Beslut: Styrelsen uttalade sin stora uppskattning över Sonjas förtjänstfulla och
mycket stora arbetsinsats med registreringen.

Namninsamling
Täljöviken

8.

Hans Rockberg meddelade:
- Till besöket vid Margretelund den 8/9 har 49 anmält sig.
- I Hembygdskaveln på Väddö den 21/ deltar 6 från ÖHF.
- Kalendern för 2014 – arbete pågår med siktet att vara avslutat i september.
Vissa tidigare annonsörer har backat ur, en del avgifter för 2012 har inte
betalats.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Vissa aktiviteter
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§ 10

Skrivelser
Sonja Almsätter redogjorde för innehållet i följande skrivelser:
59
Medlems intresse angående Leo
In Olle Sundberg
Sundbergs väg, Skärgårdsstad.
(Brevet lämnat till Gunnar Winberg
att besvara).
60
Info om att nominera ett
In ArbetSam
arbetslivsmuseum. (Distribuerat till
styrelsen).
61
Detaljplan för Fredsborg.
In Österåkers kommun
62
Info från Karsvretagruppen.
In Karsvretagruppen
63
Detaljplan för Bergavägen – en
In Österåkers kommun
stadsgata etapp C.
64
Yttrande över Detaljplan för
Ut Österåkers kommun
Bergavägen – en stadsgata etapp C.
65
Protokoll från sammanträde 2013In Arbetsgruppen Långhundraleden
05-23.
66
Avsägande av medlemskap.
In Leif Pettersson
67
Motion angående konservering och
In Sören Hjalmarsson och Gudrun
inlåning av Tunabåtens skulpturer.
Vällfors
Beslut: Motionen behandlas vid
höstmötet.
68 och
Yttranden över förslag till detaljplan Ut Kommunen
70
Rosenkälla Öst, etapp 1.
69
Brev angående samverkan om
In Jesper Ahlmén
historiska texter.
Beslut: Björn Sundman besvarar
brevet.
71
Samråd om förslag till naturreservat In Kommunen
Karsvreta Träsk.

§ 11

Övriga ärenden
1.

Björn Langley, som särskilt inbjudits, presenterade en idé med innebörd att boende
på Norrö, i organiserad form och utan att inskränka eller inkräkta på Slöjdgillets
verksamhet, skulle kunna utnyttja delar av Tingshuset och dess trädgård som
samlingslokal och gemensamma aktiviteter. Som huvudsaklig ersättning härför
skulle Norröborna kunna åta sig diverse uppgifter för Tingshusets skötsel och
underhåll. Björn nämnde att han haft underhandskontakter med företrädare för
Slöjdgillet, vilka sagt att de var positiva till förslaget.
I den efterföljande diskussionen framkom att styrelsen var positiv till idén om ett
merutnyttjande av Tingshuset men att förslaget behöver konkretiseras, bl.a. på
vilken av flera tänkbara nivåer samverkan bör ske. Efter en sådan diskussion, först
mellan Björn och ÖHF samt därefter med Slöjdgillet, beslutas i frågan. Björn har
epostadressen: bjorn@dromstugan.se
Beslut: Sven Hugosson kontaktar Slöjgillet i frågan.

Tingshuset –
möjligheter till
merutnyttjande

2.

Lennart Johansson anmälde att det kontinuerligt är hög luftfuktighet på främst
sydfasaden på Hembygdsmuseet till följd av fem stora skuggande träd. Det finns
tendenser till rötskador. Dessutom kan inte skador på huset uteslutas till följd av
nedfallande grenar vid stark vind. I samband med att nytt staket skulle därför de
femträden kunna fällas och bortforslas. Detta arbete har offererats till 15 000 kr.
Beslut: Träden vid Hembygdsmuseets sydfasad fälls i enlighet med Lennarts
förslag.

Trädfällning vid
Hembygdsmuseet

3.

Gunnar Winberg meddelade att han till följd av jäv vill avsäga sig sin del i arbetet
med att söka ny hyresgäst till Berggrentorpet.
Beslut: Gunnar befrias från uppdraget. Styrelsen förestår att Ingemar Jansson
ersätter Gunnar i arbetet med att hitta ny hyresgäst till Berggrentorpet.

Avsägelse

4.

Barbro Svärd orienterade om hembygdskvällen för nya medlemmar den 17/10.

Möte med nya
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5.

§ 12

Beslut: Samtliga i styrelsen uppmanas att om möjligt delta i mötet för nya
medlemmar den 17/10.

medlemmar

Sören Norrby meddelade att Kjell Vickegård har ett jordbruksmuseum i närheten
av Rimbo. Han kan kanske hjälpa oss, Han har telefon 070-671 66 33 och 08512 926 26.
Hans Rockberg refererade de senaste turerna i arbetet med att hitta en lösning för
Jordbruksmuseet. Han nämnde att han haft kontakter med hembygdsföreningarna i
Täby, Brottby, Riala samt med länsmuseet och olika bönder, men utan resultat.
Vad som nu är aktuellt är en möjlighet att magasinera delar av samlingarna i ett av
1700-talsmagasinen på Smedby. Rolf Tennström har öppnat för denna möjlighet
kostnadsfritt i 10 år under förutsättning av vi lagar taket på magasinet. Detta skulle
ge rådrum inför en slutlig lösning, t.ex. ett jordbruksmuseum i Ekbacken. En
intressant idé enligt Michaela Fletcher Sjöman.
I den följande diskussionen bollades en del idéer på temat och samtidigt
konstaterades att det inte är möjligt för ÖHF att stå för kostnaden att reparera
magasinets tak. Här behövs hjälp av kommunen.
Beslut: Hans Rockberg kontaktar Kjell Vickegård.
En temadag om ”Byggnader och Stugor – diskussion om strategier för hur vi kan
och bör hantera de byggnader vi äger och förvaltar” hålls i Vita huset tisdag den
29/10 em. Sonja Almsätter ordnar lunch kl. 12 och när denna avslutats börjar
överläggningen.

Jordbruksmuseet

Bevakningslista (tom)
.

§ 13

Nästa möte

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 1/10 2013 kl. 16.00 i Vita Huset.

§ 14

Mötets avslutande

Avslutning

Mötet avslutades kl. 18.30.

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Sonja Almsätter
Justerare
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