Protokoll fört vid styrelsemöte nr 10
tisdagen den 1/10 2013 kl. 16 i Vita huset

§1

Öppnande

Mötets öppnande
Föreningens vice ordförande Björn Sundman förklarade styrelsemötet öppnat.

§2

Upprop

Upprop
Närvarande ledamöter: Ingemar Jansson, Hans von Matérn, Hans Rockberg, Björn
Sundman, Jörgen Thulstrup och, del av tiden, Gunnar Winberg. Övrig närvarande:
Åke Bengtsson samt, del av tiden Lennart Johansson, Sören Norrby, Jens Blixt och
Anders Dahlgren. Anmält förhinder: Sven Hugosson, Sonja Almsätter.
Frånvarande: Carl Oscar Törnros.

§3

Dagordning

Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 11 p 7-9.

§4

Föregående mötes protokoll
I § 11 p 3 står: Gunnar meddelade att han till följd av jäv vill avsäga sig sin del i
arbetet med att hitta ny hyresgäst till Berggrentorpet.
Skall stå: Gunnar vill avsäga sig sin del i arbetet med att skapa kriterier för en
rättvis hyressättning av ÖHF:s uthyrningslokaler.
Beslut: Gunnar befrias från uppdraget. Styrelsen föreslår att Ingemar Jansson
ersätter Gunnar i arbetet enl. ovan.

§5

Föregående mötes
protokoll

Justering

Justering
Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Hans Rockberg.
Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset måndagen den 7/10 kl. 10.

§6

Bordlagda ärenden (inga)

§7

Beslut som presidiet fattat (inga)

§8

Nya ärenden
1.

Höstmötet den 10/11.
1) Diskuterades utkast till kallelse samt förslag till budget för 2014. Några
kompletteringar föreslogs.
2) Diskuterades förslag till stadgeändring.
3) Diskuterades inkommen motion med förslag att Tunabåtens skulpturer tas
om hand och ställs ut.
4) Med valberedningens ordförande Åke Bengtsson genomgicks vilka
styrelseposter som står till förfogande vid höstmötet.
Beslut:
1) Kallelsen godkändes med kompletteringen att Jörgen, efter förhandlingarna,
talar till bilder under rubriken ”Nordtyska Pommern – här vårdas det
svenska kulturarvet”. Budgetförslaget för 2014 godkändes.
2) Förslag till höstmötet att § 17 i ÖHF:s stadgar § 17 får följande lydelse:
”Om upplösning och likvidation av föreningen skall vad som av föreningens
tillgångar återstår – efter gäldande av alla skulder och förbindelser – tillfalla
Österåkers kommun.”
3) Motionen föreläggs höstmötet för beslut. Styrelsen föreslår bifall – gärna en
utställning av Tunabåtens skulpturer - men med förutsättningen att
kommunen svarar för kostnaderna.
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Höstmötet

2.

Utkast till aktivitetsplan för 2014 hade bifogats kallelsen. I överläggningen gjordes
vissa kompletteringar.
Beslut: Reviderat utkast till aktivitetsplan bifogas protokollet.

Aktivitetsplan för
2014

3.

Lennart Johansson anmälde att karmen på Mobergtorpets södra fönster är angripen
av röta.
Beslut: Uppdras åt Byggruppen att i samverkan med Marie-Louise Behrtels
undersöker skadan och återkommer med förslag om hur den kan åtgärdas.

Mobergtorpet

4.

Lennart Johansson anmälde att det läcker in vatten vid Båtsmanstorpets skorsten.
Beslut: Byggruppen kontaktar plåtslagare får att åtgärda läckaget vid skorstenen.
Byggruppen undersöker och föreslår åtgärder för att förbättra dräneringen vid
Båtsmanstorpetövre högra hörn.

Båtsmanstorpet

§9

Rapporter
1.

Ingemar Jansson redogjorde för det ekonomiska läget i anslutning till utsända
resultat- och balansräkningar.
Beslut: Redovisningen godkändes. Tidigare beslutat inköp av Högtalaranläggning
och takmonterad projektor skjuts på framtiden m.h.t. det nuvarande ansträngda
ekonomiska läget.

Ekonomi

2.

Hans von Matérn anmälde att liten Milstolpe kommer att vara klar för istopp och
utskick tisdagen den 15 oktober. Diskuterades för- och nackdelar om de fyra
Milstolparna per år skulle kunna ersättas med en årsbok.
Beslut:
Frågan om att ersätta Milstolpen med en årsbok bör underställas ett medlemsmöte.
Det är viktigt att målguppen – mottagarna – får bestämma. Björn Sundman
kontaktar Jesper Ahlmén för ett närmare samarbete med syfte att införa
regelbundna artiklar/notiser i lokalpressen om vår verksamhet.

Milstolpen

3.

Jörgen Thulstrup meddelade att de båda entreprenörerna för renoveringen av
Hagbystugorna kontaktats om att utför några smärre arbeten som garantiåtaganden,
vilket de var införstådda med. Han anförde vidare att Hedvig Bellberg, antikvarisk
expert från Länsmuseet, lämnat en mycket positiv rapport om det utförda arbetet.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Hagbystugorna

4.

Jörgen Thulstrup anmälde att utställningen Dragoner i Österåker nu är på plats i
Hembygdsmuseet. Inbjudan till invigningen den 4/10 har skickats ut i rätt
betydande antal. Kommunalrådet Elisabeth Gunnars kommer att inviga
utställningen.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Dragonutställningen

5.

Jörgen Thulstrup meddelade att pärmar med drygt 3 400 namn nu, efter ett
betydande insamlings- och registreringsarbete, lämnats till kommunen med en
hemställan om en folkomröstning för eller emot exploateringsplanerna för
Täljöviken – Näs. Ett öppet brev från Naturskyddsföreningen och ÖHF har skickats
till kommunpolitikerna. Socialdemokraterna och Allianspartierna har i var sitt brev
gått i svaromål och där bl.a. hävdat att processen gått rätt till. Våra sakargument
bemöter man dock inte. Arbete pågår med ett genmäle samt
tidningsartikel/insändare.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Namninsamling
Täljöviken

6.

Hans Rockberg anmälde att Rolf Tennström lovat att ÖHF kan utnyttja ett av 1700talsmagasinen på Smedby för att gratis under en tioårsperiod för förvaring av
huvuddelen av samlingarna i nuvarande Jordbruksmuseet. En förutsättning är att
taket lagas på magasinet, en kostnad som kommunen bör stå för. Beslutsläget om
detta är ännu oklart.
Hans menade att inriktningen bör vara att under denna tidsfrist försöka få till stånd
ett jordbruksmuseum i Ekbacken.
Beslut: Redovisningen godkändes. Frågan om Jordbruksmuseet bör tas upp till
behandling vid nästa styrelsemöte.

Jordbruksmuseet
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7.

Gunnar Winberg redogjorde för tre olika alternativ för tryckning av boken
Åkersberga Då och Nu.
Beslut: Beställ 100 ex enligt alternativ 1 till en beräknad kostnad av 19 700 kr +
moms.

Boken Åkersberga
Då och Nu

8.

Jörgen Thulstrup redogjorde för det aktuella läget för tidredovisningen:
- Administration 1627 tim
- Evenemang
1051
- Underhåll
1937, varav för Byggruppen 897 tim
- Summa
6615 tim
Beslut: Redovisningen godkändes.

Tidredovisningen

9.

Hans Rockberg påpekade att de ordinarie kulturvandringarna samlat väldigt få
deltagare och i ett fall inga alls. Något bör göras för att få fler deltagare, t.ex.
uppsökande eller riktad inbjudan.
Beslut: Kulturvandringarna bör i högre grad inriktas mot särskilda grupper
deltagare och dessutom tydligare bekantgöras i lokalpressen. Björn Sundman tar
med Jesper Ahlmén upp frågan om tydliggörande i lokalpressen.

Hur bättre nå ut
med kulturvandringar?

10.

Hans Rockberg anförde att Hembygdskaveln på Väddö den 21 sept. varit både
trevlig och intressant. Den innefattade bl.a. föredrag om byggnadsvård, besök i
G:la och Nya Grisslehamn samt Sjöfartsmuseet i Älmsta.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Hembygdskavlen på
Väddö

§ 10

Skrivelser
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

93.

Jörgen Thulstrup kommenterade kortfattat följande in- och utgående skrivelser:
Mailkorrespondens angående
Ut Sven Hugosson
Jordbruksmuseet.
Össeby hembygdsförening program för
In Össeby hembygdsförening
hösten 2013.
Föreningsnytt från Vallentuna
In Vallentuna hembygdsförening
hembygdsförening.
Protokoll från sammanträde 2013-08-29.
In Ag Långhundraleden
Angående adress på Smedby 17:2 och 30:7. In Kommunen
Uppsägning av medlemskap (mail).
In Bengt och Margareta Olin
Svar på uppsägning av medlemskap (mail).
Ut Jörgen Thulstrup
Lagring och tillgängliggörande av digitala
In Ann Pettersson,
bilder (mail).
Länsförbundet
Svar på ovanstående mail.
Ut Leif svensson
Förslag till detaljplan för Skånsta 3:17.
In Kommunen
ÖHFs yttrande, Skånsta 3:17.
Ut Hans Rockberg
Detaljplan för Hults Båtsmanstorp m.fl.
In Kommunen
ÖHFs yttrande, Hults Båtsmanstorp.
Ut Hans Rockberg
Detaljplan för Skånsta 3:17.
In Kommunen
Samrådsunderlag Naturreservat vid
In Kommunen
Karsvreta Träsk.
ÖHFs yttrande, Karsvreta Träsk.
Ut Hans Rockberg
Detaljplan för Rosenkälla öst, etapp 1.
In Kommunen
Dags att nominera årets hembygdsförening. In Länsförbundet
Information från Visit Roslagen. Caroline
In Visit Roslagen
Bouvery Holm ny kontaktperson.
Information om kulturportal.
In Kulturföreningen i Österåker
Fråga om intresse att arrangera nästa års
In Länsförbundet
hembygdskavel.
Beslut: Hans Rockberg kontaktar
Länsförbundet med förslag att nästa
Hembygdskavel bör arrangeras i
Stockholms innerstad.
Svar från allianspartierna på Naturskyddsföreningens och ÖHF:s öppna brev mot

In
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Allianspartierna i Österåker

94.
95.
96.

§ 11

exploatering av Täljöviken – Näs.
Begäran om gäldande av kostander för
Hagbystugorna år 1999.
Avslag på begäran i skr. nr 94.
Rapport nr 2013:14, Antikvarisk medverkan
vid omputsning av Hagbystugorna.

In

Letti Rapp

Ut

Björn Sundman och Jörgen
Thulstrup
Hedvig Bellberg, Sthlms läns
museum

In

Övriga ärenden
1.

Jörgen Thulstrup meddelade att styrelsens beslut att fälla träden utanför
Hembygdsmuseet väckt spontan kritik. Till den ändan har ärendet tagits upp till ny
prövning, bl.a. för att överväga om beskärning kan vara ett alternativ.
Entreprenören Jens Blixt, som kontrakterats för att fälla träden, hade därför jämte
medarbetare inbjudits för att kunna svara på frågor.
De båda askarna till höger om ingången är angripna av en sjukdom som gör att de
torkar ut. De tre lönnarna till vänster är friska.
Beslut: Askarna fälls. Lönnarna beskärs. Grenarna från trädet på grannfastigheten
tas bort. Ingemar Jansson kontaktar ägaren till grannfastigheten härom.

Trädfällningen vid
Hembygdsmuseet

2.

Beslut: Frågan bordlades

3.

I kallelsen till dagens möte föreslås en regel för att kunna effektivisera
ärendeberedningen. Efter överläggning bifölls förslaget.
Beslut: Som huvudregel skall ärenden anmälas till sekreteraren så att den kan föras
upp på den agenda som sänds ut, gärna tillsammans med beslutsförslag eller annat
underlag, t.ex. som bilaga, i syfte att underlätta den kommande överläggningen.

Kulturfrågorna i
Österåkers kommun
Ärenden vid
styrelsemöten

4.

Beslut: Förberedelserna genomförs med ledning av underhandkontakter mellan
berörda.

Hembygdskväll den
17/10

5.

Beslut: Björn Sundman, Sven Hugosson och Jörgen Thulstrup överväger och
initierar erforderliga förberedelser.

6.

Beslut: Frågan bordlades.

7.

Beslut: Hans Rockberg samordnar förberedelser och genomförande av Värmdö
hembygdsförenings besök den 26/10.

Temadag den 29/10
om ÖHF:s
byggnader
Behov av
arkivrutiner
Värmdö hembygdsförenings besök

8.

Beslut: En julmiddag för aktiva medlemmar arrangeras måndagen den 16
december. Björn Sundman kontaktar Sven Hugosson i frågan.

Julmiddag för
aktiva medlemmar

9.

Sören Norrby nämnde att man i kommunen diskuterar vattenvårdsfrågor för
Åkerströmmen. Han menade att man då också måste ta upp tillhörande
kulturarvsfrågor, bl.a. med Mårten Persson på Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Sören förordade vidare att kommunen vid lämpliga tillfällen utnyttjade sandkilen
Helmi, systerfartyg till Alcea, som ”dragplåster”.
Beslut: Sören Norrby tar erforderliga kontakter i kommunen i syfte att få
kulturarvsfrågorna beaktade i arbetet med vattenvårdsfrågor för Åkerströmmen.

Åkerströmmen i
kulturplaneringen

§ 12

Bevakningslista (tom)

§ 13

Nästa styrelsemöte

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 5/11 2013 kl. 16.00 i Vita Huset.
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§ 14

Mötets avslutande

Avslutning

Mötet avslutades kl. 18.30.

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Björn Sundman
Vice ordförande

Hans Rockberg
Justerare
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