Protokoll fört vid styrelsemöte nr 11
tisdagen den 5/11 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, Hans Rockberg, Björn Sundman, Jörgen Thulstrup och Gunnar
Winberg. Övrig närvarande: Barbro Svärd, Lennart Johansson, Sören Norrby samt
Gudrun Vällfors. Frånvarande: Carl-Oscar Törnros.

§3

Dagordning

Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 9 p 11 och 12 samt
§ 11 p 8.

§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 Hans von Matérn.
Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset fredagen den 8/11 kl. 15.

§6

Bordlagda ärenden
1.

2.

§7

Gudrun Vällfors redovisade rapporter om tre fornlämningar i Österåker (Fynd i
samband med grävning intill Tunaborgen, Slagg och mineraler från tidig
järnframställning vid Smedby samt föremål från båtfynd i vattnet vid Tuna säteri).
Hon menade att det är synnerligen angeläget att det inom kommunförvaltningen
finns någon med ansvar för antikvariska frågor, helst en kommunantikvarie, för att
inte det skall hända som nu har hänt vid vattenledningsgrävningarna intill
Tunaborgen.
Beslut: Frågan om antikvarisk expertis tas upp med kommunen vid lämpligt
tillfälle.
Sonja Almsätter redovisade Föreningsarkivens inbjudan till grundkurs i
arkivhantering.
Beslut: Intresserade hör av sig till Sonja som anmäler deltagande till
Föreningsarkiven i Stockholm.

Kulturfrågorna i
Österåkers
kommun

Behov av
arkivrutiner

Beslut som presidiet fattat (Inga)

§8

Nya ärenden
1.

Jörgen Thulstrup meddelade att Stockholms läns hembygdsförbund önskar träffa
företrädare för ÖHF i samband med ett styrelsemöte den 5/12. Förbundet önskar en
orientering om ÖHF:s verksamhet och problem under ca 1 timme följt av internt
styrelsemöte. Underhandsbesked har lämnats till förbundet att de är välkomna samt
att träffen förläggs till Hembygdsmuseet eftersom Vita huset är bokat den dagen.
Beslut: Länsförbundets styrelse hälsas välkommen den 5/12. Från ÖHF deltar Sven
Hugosson, Jörgen Thulstrup, Ingemar Jansson och Hans Rockberg.
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Besök av Länsförbundets styrelse

2.

§9

Hans von Matérn väckte frågan om vi nu, efter 10 år, skall fortsätta att ge ut
Kalendern. Den efterföljande diskussionen utmynnade i ett klart ställningstagande
för fortsatt utgivning. Den är efterfrågad och den är en viktig kontaktlänk ut till
Österåkersborna.
Beslut: Kalendern skall utges även fortsättningsvis. Innehåll och layout kan behöva
utvecklas. Hans Rockberg behöver biträdas i sitt arbete av fler aktiva.

Ang. kalendern

Rapporter
1.

Balans- och resultatrapport hade utsänts separat före mötet. Ingemar Jansson
kommenterade det ekonomiska läget och framhöll bl.a. att det redovisade
underskottet på drygt 111 000 kr i sin helhet beror på kostnaderna för renoveringen
av Hagbystugorna. Han nämnde också att kostnaden för tryckningen av
”Åkersberga Då och Nu”, 19000 kr, ännu inte har bokförts.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Ekonomi

2.

Hans von Matérn meddelade att manus för nästa Milstolpe lämnats till trycket.
Beslut: Istopp av Milstolpe samt Kalender skall ske måndagen den 2/12 med
början kl. 13.

Milstolpen

3.

Hans Rockberg rapporterade att övervåningen i Jordbruksmuseet sistlidna helg
tömts på sina föremål, vilka nu, i oordnad form, placerats i det ena av Smedbys
1700-talsmagasin. Taket behöver lagas och kommunen måste stå för denna
kostnad.
Jörgen Thulstrup meddelade att besked ännu inte föreligger om vi kan få utnyttja
Tiondeladan för tillfällig förvaring av föremål.
Beslut: Den långsiktiga strategin är att etablera ett jordbruksmuseum i Ekbacken.
Hans Rockberg efterfrågar hos Rolf Tennström en uppskattning av vad en lagning
av magasinstaket kan kosta. Medel härför äskas hos Kultur- och Miljöförvaltningen
nästa år.

Jordbruksmuseet

4.

Lennart Johansson rapporterade att skadan vid södra fönstret på Mobergtorpet
tillfälligt kan åtgärdas genom siliconfyllning i avvaktan på reparation till våren.
Han meddelade vidare att tillrättandet av den plåt som ligger fel vid skorstenen i
Båtsmanstorpet kväver insats av plåtslagare.
Beslut: De av Lennart föreslagna åtgärderna genomförs.

Underhåll av torpen
i Ekbacken

5.

Minnesanteckningar från temadagen den 29/11 om ÖHF:s byggnader har sänts ut
till deltagarna i särskild ordning. Sven Hugosson sammanfattade temadagen:
1) Vi behöver ta oss ur allt ekonomiskt ansvar för Tingshuset, men kan där
ansvara för ett skolmuseum.
2) Berggrentorpet hyrs ut för verksamhet som är förenlig med ÖHF:s
huvuduppgifter. Annons härom sätts in i Kanalen och finansieras via
2:draplatsvinsten i Tuppracet.
3) Hembygdsmuseet och Stenhagens handel behålls med i huvudsak nuvarande
inriktning.
4) Hagbystugorna behålls t.v. men kommunen tillfrågas om den kan ta över
äganderätten.
5) En planändring begärs hos kommunen med innebörd att ett område i
Ekbacken avdelas med möjlighet att där bygga/flytta dit ytterligare hus.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Temadagen den
29/11

6.

Hans Rockberg orienterade om Värmdö hembygdsförenings besök den 26/11.
Deltagarna orienterades om ÖHF:s verksamhet, de fick se ”skolbildspelet” om
Åkerskanal, de besökte Tunaborgen, åt lunch i Alceahuset, besökte
Hembygdsmuseet, Vira bruk och Roslagskulla kyrka.
Beslut: Ett varmt tack till Hans Rockberg, Gunnar Winberg och Thea Nilsson för
ett väl genomfört besöksprogram.

Besök av Värmdö
hembygdsförening

7.

Jörgen Thulstrup sammanfattade läget för kampanjen mot att bygga vid Täljöviken
– Näs:
1) Ca 3 400 namnunderskrifter med krav på en folkomröstning har lämnats till

Kampanjen mot att
bygga vid Täljöviken - Näs
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kommunen.
2) I början av september lämnades ett öppet brev från NFÖ och ÖHF till
politikerna i vilket argumenten mot en exploatering redovisades, jämte
krav på en folkomröstning.
3) NFÖ och ÖHF fick i slutet av september ett svar i ett öppet brev från
Alliansen och Socialdemokraterna. I detta sammanfattades processen samt
skälen för att exploatera.
4) Första veckan i oktober avgavs ett svar till Alliansen och (S) vari
konstaterades att det öppna brevet inte svarat på våra frågor, främst om
hur man tänkt hantera förslaget om en folkomröstning.
5) Kinna Lundin, ordf. i NFÖ, samt Hans Rockberg och Jörgen Thulstrup har i
Radio Österåker medverkat i en diskussion med Ann-Christine Furustrand
om de aktuella exploateringsplanerna.
Beslut: Redovisningen godkändes.
8.

Björn Sundman meddelade att han ännu inte haft någon kontakt med Jesper
Ahlmén om bättre informationsspridning om vår verksamhet och aktiviteter
Beslut: Frågan tas upp vid kommande styrelsemöte.

9.

Jörgen Thulstrup erinrade om Länsmuseets erbjudande i våras att ta fram proffsiga
informationsskyltar för kulturbyggnader. Vi sade oss vara intresserade av skyltar
vid Vita huset, Hembygdsmuseet och Stenhagens handel samt Hagbystugorna.
Länsmuseet har nu återkommit och meddelat att arbetet är på gång.
Beslut: Redovisningen godkändes.

10.

Sören Norrby meddelade att vattenvårdsfrågorna är aktuella för flera kommuner
längs den gamla Långhundraleden. Ett 25-tal sjöar avvattnas längs denna. Det finns
risk för översvämningar och slussen i Åkers kanal är i stort behov av tillsyn och
renovering. Sören avsåg att med kommunföreträdare i vattenvårdsfrågor peka på
det angelägna behovet att i arbetet beakta kulturarvsfrågorna.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Vattenvårdsfrågor
för Åkersströmmen

11.

Gunnar Winberg anmälde att han haft en överläggning med Elisabeth Gunnars,
Carl-Oskar Törnros och Emil Sjölund om behovet av kommunala åtgärder knutna
till Tunaborgen, nämligen:
1) Slyröjning och gräsklippning.
2) Invändig städning.
3) Ny port.
4) Ny skylt.
5) Liggande trappa vid slänten till borgen.
6) Indragning av el samt uppsättning av lampor och strålkastare.
7) Grusa golvet invändigt samt träbeklädnad (gångspång) av detta.
Åtgärderna 1) – 5) kan kommunen själv utföra medan 6) och 7) kräver samverkan
med länsstyrelse och Riksantikvarieämbetet.
Gunnar påpekade även att gången/trappan upp från slussen på Runösidan är
riskfylld och därför borde förbättras.
Beslut: Redovisningen godkändes. Frågan om den riskfyllda trappan vid Slussen
tas upp med kommunen vid lämpligt tillfälle.

Tunaborgen

12.

Jörgen Thulstrup redovisade den aktuella tidredovisningen:
1) Administration 1865
2) Evenemang
1100
3) Underhåll
2046
Summa
5011
Beslut: Redovisningen godkändes.

Tidredovisningen

§ 10

Skrivelser
97
98

Sonja Almsätter redogjorde för innehållet i följande skrivelser:
Detaljplan för Björnhammarvarvet,
In Kommunen
Svinninge
Detaljplan för Hästängsudd, Svinninge
In Kommunen
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Kontakt för att
underlätta
informationsspridning
Informationsskyltar
vid byggnader

99
100
101
102
103
104
105

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

§ 11

Yttrande över detaljplan för
Björnhammarvarvet, Svinninge
Yttrande över detaljplan för
Hästängsudd, Svinninge
Beslut om bidrag till kulturmiljövård,
Hagbystugorna
Slutrekvisition och redovisning,
Hagbystugorna
Protokoll från sammansträde 2013-0927
Inbjudan till studiebesök på KB,
Humlegården
Betr. en bok om Östra Ryds historia
Beslut: Hans Rockberg kontaktar
Lennart Lenke om fortsatt samverkan,
t.ex. om medverkan vid en
Hembygdskväll.
2:a pris i Tupp-Racet, Annonscheck
Rapport avseende ”Grävning vid
fornlämningsområdet Biskopstuna.
Rapport om ”Inlåning av Tunabåtens
skulpturer”.
Rapport avseende ”Järnprover och slagg
från Aker och Smedby”.
Inbjudan till grundkurs i arkivering
Kopia av mail till Stefan Cronberg med
förslag att köpa Domarringsbacken
Detaljplan för Berga 6:406
Detaljplan för Svartgarn, Svinninge.
Detaljplan för Svavelsö, Svinninge.
Detaljplan för Boda gård 1, Österåkers
kommun
Yttrande över förslag till detaljplan för
Berga 6:406
Yttrande över förslag till detaljplan för
Svartgarn, Svinninge.
Yttrande över förslag till detaljplan för
Svavelsö, Svinninge.
Yttrande över förslag till detaljplan för
Boda gård 1.
Svar från Österåkers kommun på ÖHF:s
fråga om stöd till jordbruksmuseet.
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Ag Långhundraleden
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Föreningsarkiven Sthlms län
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Författaren Lennart Lenke
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Föreningsarkiven i Sthlms län
Tage Lundberg
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Kommunen
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Kommunen

Ut

Kommunen

In

Österåkers kommun, Sören
Karlsson

Övriga ärenden
1.

Jörgen Thulstrup summerade upp förberedelserna för höstmötet den 10/11. En
fråga som därvid uppkom var att ev. ersätta Milstolpen med en årsbok, en fråga
som i så fall måste beslutats på ett medlemsmöte.
Beslut: Redovisningen godkändes. Frågan om att ev. ersätta Milstolpen med en
årsbok tas inte upp vid kommande medlemsmöte.

Höstmötet den 10/11

2.

Jörgen Thulstrup meddelade att han nyligen haft en kontakt med Owe Arkeklev om
hembygdskvällen den 21/11 och att det är klart med hans medverkan – ”Uppdrag
Åsa-Nisse”.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Hembygdskvällen
den 21/11

3.

Hans von Matérn anförde att han haft en kontakt med Walter Dan Axelsson om
den musikaliska hembygdskvällen den 16/1 – 14. Walter Dan och Ulf Tempelman
kommer att medverka.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Musikalisk
hembygdskväll den
16/1 - 14
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4.

Gunnar Winberg föreslog att medlemmar skall kallas till en städ- och
renoveringsdag någon gång i vår.
Beslut: Förslaget godkändes. Medlemmarna inbjuds till städdag i vår.

Städ- och
renoveringsdag

5.

Styrelsen har tidigare beslutat om en julmiddag för aktiva medlemmar måndagen
den 16/12.
Beslut: Ingemar Jansson med biträde av Barbro Svärd ordnar förtäring. Hans von
Matérn hjälper till med inbjudan. Särskild underhållning förbereds ej.

Julmiddag

6.

Gunnar Winberg meddelade att boken Åkersberga Då och Nu tryckts i 100 ex. till
en kostnad av 19 260 kr.
Beslut: Försäljningspriset på boken skall vara 250 kr, lika för alla.

Pris för boken
Åkersberga Då och
Nu

7.

Sören Norrby orienterade om att han på Bomässan tagit upp frågan om att
marknadsvärdet på fastigheter rätteligen borde öka om de angränsar till
fornlämning eller annat kulturminne. Han avsåg att testa denna tes på
företagsledare för exploatörer, J M m.fl. Han ansåg vidare att kommunen i
exploateringsavtal skulle kunna kräva omsorg om kulturarvet, i likhet med vad som
skett för Kvisslingbytorpet.
Beslut: Redovisningen godkändes. Sören Norrby bemyndigas testa den framförda
idén.

Kulturarvets
betydelse för
marknadsvärdet på
nya hus

8.

Ingemar Jansson meddelade att larmet i Vita huset gjorts om med innebörd att detta
nu har en exklusiv förbindelse med larmcentralen, inte som tidigare över det fasta
telefonnätet. Detta bedöms komma minska risken för falsklarm. Kostnaden är 2500
kr för installationen samt 35 kr/månad för driften.
Beslut: Åtgärden och utgiften godkändes. Sven Hugosson och Jörgen Thulstrup är,
förutom Ingemar Jansson, kontaktpersoner vid ev. larm.

Larmet

§ 12

Bevakningslista (tom)

§ 13

Nästa styrelsemöte

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 3/12 2013 kl. 16.00 i Vita Huset.

§ 14

Avslutning

Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 18.55.

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Hans von Matérn
Justerare
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