Protokoll fört vid styrelsemöte nr 1
tisdagen den 7/1 2014 kl. 16 i Vita huset

§1

Öppnande

Mötets öppnande
Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat.

§2

Upprop

Upprop
Närvarande ledamöter: Sven Hugosson, Ingemar Jansson, Hans von Matérn, Hans
Rockberg, Björn Sundman, Jörgen Thulstrup och Gunnar Winberg. Övriga
närvarande: Lennart Johansson och Sören Norrby. Anmält förhinder: Sonja
Almsätter. Frånvarande: Carl-Oscar Törnros.

§3

Dagordning

Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes.

§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 Björn Sundman.
Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset fredagen den 10/1 kl. 14.

§6

Bordlagda ärenden
Vid styrelsemötet den 3/12 beslutades (§ 4) om en arbetsdag för
föreningsmedlemmar (städ- och underhållsarbeten) under våren men beslut om
datum och inriktning uppsköts. I den nu aktuella överläggningen bestämdes att
inriktningen för underhållsdagen bör vara röjning av buskar och ogräs i anslutning
till byggnaderna i Ekbacken, Hembygdsmuseet och Hagbystugorna samt
fasadmålning av främst Vita huset och Hembygdsmuseet och därutöver vissa
utvändiga snickeriarbeten på Vita Huset.
Beslut:
 Frågan om arbetsdag för medlemmar i vår tas upp till förnyad behandling vid
nästa styrelsesammanträde. Lennart Johansson utarbetar till dess, med hjälp av
Byggruppen, närmare förslag till åtgärder som bör utföras samt ger förslag till
datum för arbetsdag/dagar.
 Hans Rockberg kontaktar kommunen och undersöker möjligheterna att få
arbetshjälp från ”den särskilda gruppen”.
 Hans von Matérn förbereder, i Milstolpen, information om och kallelse till
arbetsdag/arbetsdagar.

§7

Beslut som presidiet fattat (inga)

§8

Nya ärenden
1.

Riksantikvarieämbetet har i mail meddelat att temat för kulturarvsdagen den 14/914 skall vara ”I krigets spår” samt efterhört ev. intresse att medverka med
arrangemang.
Beslut:
 ÖHF skall delta i kulturarvsdagen den 14/9 med inriktningen att ordna en
medlemsresa till Siaröfortet med guidning där.
 Sören Norrby är sammanhållande för arrangemanget och kontaktar Trälhavets
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Kulturarvsdagen
den 14/9

Rederi AB om båtresa till Siaröfortet och åter. Han kontaktar också Ljusterö
hembygdsförening om möjlighet till samarrangemang samt informerar
Stockholms läns hembygdsförbund om det tänkta arrangemanget.
 Sven Hugosson kontaktar Claes Göran Dahl om medverkan i arrangemanget.
2.

Jörgen Thulstrup meddelade att han nu, till ett tryckfärdigt koncept, har dokumenterat texter och bilder i utställningen Dragoner i Österåker. Konceptet visades.
Beslut: Dokumentationen av Dragoner i Österåker trycks i 100 ex. i A 4-fomat.
Jörgen Thulstrup undersöker, i samråd med Carl-Oscar Törnros, möjligheterna att
till låg eller ingen kostnad låta kommunens reprocentral utföra tryckningen.

Dragoner i
Österåker

3.

Gunnar Winberg orienterade om att kommunen lämnat ett bidrag på 150 000 kr,
s.k. föreningsbidrag, för reparations- och underhållsarbeten på Tunaborgen. Han
nämnde att ett möte kommer att äga rum mellan kommunalrådet Elisabeth Gunnars
och antikvarisk expertis från länsstyrelsen om hur åtgärder vid Tunaborgen bör
prioriteras.
Beslut: Sven Hugosson och Gunnar Winberg utses till förhandlare vis-a-vis
kommunen om hur föreningsbidraget bör disponeras för åtgärder vid Tunaborgen.

Tunaborgen

§9

Rapporter
1.

Ingemar Jansson redogjorde för det ekonomiska läget. Han betonade att
omsättningstillgångarna minskat under året till följd av kostnaderna för
Hagbystugornas fasadrenovering men ändå landat på en betryggande nivå. En
bidragande orsak till detta har varit att intäkterna från uthyrning av Vita huset,
aktiviteter samt bokförsäljning har överstigit budget.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Ekonomi

2.

Hans von Matérn anmälde
 att nästa Milstolpe (liten) i stort sett är klar,
 att ny På Gång-affisch för januari – mars är klar samt
 att arbetet med Kulturstigar häfte 2 nästan är slutfört.
Beslut: Istopp av utskick av liten Milstolpen samt kallelse till årsmötet skall ske
måndagen den 17/3 med början kl. 13.

Milstolpen

3.

Jörgen Thulstrup meddelade att kommunfullmäktige den 16/12, med 39 röster mot
12, beslutat att avslå Naturskyddsföreningens och ÖHF:s begäran om en kommunal
folkomröstning om exploateringsplanerna för Täljöviken – Näs. I ett efterföljande
beslut antogs detaljplanen för Täljöviken. Detta senare beslut kan överklagas senast
den 13/1-14. Han beskrev beslutssituationen i ett försök att sammanfatta bedömda
konsekvenser av att överklaga resp. inte överklaga. Därefter följde en livlig
diskussion om val av handlingsväg.
Beslut: ÖHF skall inte överklaga kommunfullmäktiges beslut om detaljplan för
Täljöviken (5 röster för detta beslut och 2 som avstod).
Samhällsbyggnadsförvaltningen, med kopia till Kommunstyrelsen, skall i särskild
skrivelse meddelas detta beslut. I skrivelsen skall konstateras att ÖHF:s tidigare
framförda kritik mot planen kvarstår. Vidare skall ÖHF efterlysa ett bredare
samrådsförfarande i tidiga skeden av planeringen, med tydligare feed-back.
Därutöver skall betonas ÖHF:s vilja att positivt bidra i planprocessen. Jörgen
Thulstrup skriver utkast till denna skrivelse som före insändandet cirkuleras i
ÖHF:s styrelse.

Kampanjen Täljöviken - Näs

4.

Sven Hugosson, med biträde av Hans Rockberg och Gunnar Winberg, informerade
om mötet med kommunens Kultur- och Fritidsnämnd den 17/12. Nämnden
informerades om ÖHF:s olika aktiviteter och problem. Mötet var ett led i
förtroendeskapandet mellan kommun och ÖHF.
Beslut: Redovisningen godkändes

Möte med Kulturoch fritidsnämnden

5.

Hans Rockberg meddelade att de flesta av ”bärbara” föremål från Jordbruksmuseet
nu har överförts till ett av Smedbys 1700-talsmagasin. Behovet av ytterligare
förvaringsutrymme återstår, t.ex. Tiondeladan. De ”större föremålen” måste också

Jordbruksmuseet
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på något sätt tas om hand. Till viss del skulle detta kunna lösas genom samarbete
med Veteran Traktorklubben utanför Norrtälje. Hans nämnde vidare att vi måste ha
ett kontrakt med Rolf Tennström och få till stånd åtgärder för att täta taket på 1700talsmagasinet. I den senare frågan måste kommunen hjälpa till.
Styrelsen tackade Hans för att hans stora engagemang i den svåra uppgiften att få
till stånd en lösning för Jordbruksmuseet.
Beslut: Åt Hans Rockberg uppdras att i överläggning med Rolf Tennström ta fram
förslag till kontrakt samt finna lämplig lösning för att åtgärda taket på 1700talsmagasinet.
6.

Sven Hugosson anmälde att det med dagens epost inkommit ansökan om att få hyra
Berggrentorpet. Ingemar Jansson kompletterade med att det finns fler ansökningar.
Lennart Johansson meddelade att utrymning av torpet pågår.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Berggrentorpet

7.

Gunnar Winberg anförde att en gammal träsvarv, som skänkts av Lars Gustavsson,
transporterats till hembygdsmuseet och därefter, med visst besvär, tagits till
övervåningen och där infogats i ”snickarens arbetsplats”.
Beslut: Gunnar Winberg utformar ett tack till Lars Gustravsson samt överlämnar
Åkersberga Då och Nu som gåva. Han efterhör också proveniensen för svarven
som underlag för en informationsskylt i museet.

Gammal träsvarv

8.

Beslut: Frågan om arkivering bordlades till följd av Sonja Almsätters frånvaro.

Arkivering

9.

Lennart Johansson anmälde tre angelägna åtgärder, dels sätta upp staketet vid
Hembygdsmuseet, dels göra snickarboden klar, dels åtgärda en av väggarna på Vita
huset. Han anmälde vidare att Byggruppen fått en ny medlem nämligen Lars
Lindberg.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Byggruppen

§ 10

Skrivelser
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

Följande inkomna skrivelser genomgicks och kommenterades:
Erbjudande om gratis arbetskraft under
In Sthlms läns hembygdsförbund
en kort period.
Höstbrev från Karsvretagruppen.
In Styrelsen för Karsvretagruppen
Kopia f.k. ÖHF; svar till Magnus
In Gudrun Vällfors
Johansson via mail
Ang. artikel till SPF Österåkers tidning.
In Nils Boström
Svar till Nils Boström avseende
Ut Nils Boström
skrivelse nr 4.
Fråga angående Båtsmanstorpet, vem
In Nils Boström
bodde där?
Svar på Nils Boström avseende skrivelse Ut Nils Boström
6.
Betr. upphävande av detaljplan för
In Österåker kommun
Svartgarn 2:1 och 2:134.
Yttrande över förslag till upphävande av Ut Österåker kommun
detaljplan för Svartgarn 2:1 och 2:134
Betr. Detaljplan för Boda, Svinninge.
In Österåker kommun
Yttrande över förslag till detaljplan för
Ut Österåker kommun
Boda, Svinninge.
Kopia till ÖHF angående NaturIn Naturskyddsföreningen Österåker
skyddsföreningens yttrande över förslag
till detaljplan för Boda, Svinninge.
Beslut med anledning av begäran om
In Österåkers kommun
folkomröstning om att ”stoppa
byggnation av Täljöviken-Näs” (kopia
av beslutsprotokoll).
Samarbetasavtal/serviceavtal med Visit
In Visit Roslagen
Roslagen.
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15.
16.
17.

§ 11

Beslut. Inget serviceavtal tecknas. Sören
Norrby skall vara ÖHF:s kontaktperson
vis-a-vis Visit Roslagen.
Detaljplan för Täljöviken – samrådsredogörelse samt två utlåtanden.
Detaljplan för Täljöviken- särskild
sammanställning av miljöbedömning.
Detaljplan för Täljöviken.
Kommunfullmäktiges beslut att anta
detaljplanen.
Beslut. Inget överklagande men särskild
skrivelse (jfr. § 9 p 3).

In

Österåkers kommun

In

Österåkers kommun

In

Österåkers kommun

Övriga ärenden
1.

Jörgen Thulstrup meddelade att tidredovisningen för 2013 summerar sig till:
 Administration 2838
 Evenemang
1234
 Underhåll
3044
Summa 7116 bokförda arbetstimmar
Beslut: Resultatet av tidredovisningen insänds till Sveriges hembygdsförbund med
kopia till Kultur-och fritidsnämnden.

Tidredovisning

2.

Planeringen för hembygdskvällar och vandringar under vintern – våren 2014
genomgicks med resultat av vissa ändringar och kompletteringar. Förberedelserna
för den närmast förestående hembygdskvällen den 16/1 ansågs utklarade. Arvode
betalas för det musikaliska inslaget. Hans von Matérn efterhör arvodets storlek.
Beslut: Reviderad Aktivitetsplan för 2014 bifogas detta styrelseprotokoll.

Hembygdskvällar
och vandringar

3.

Gunnar Winberg anmälde nytryck av 100 ex av Åkersberga Då och Nu, varav
kommunen (Carl-Oscar Törnros) skall ha 50.
Beslut: Försäljningen av återstående ca 40 ex följs upp för att ge underlag om ev.
tryck av en tredje upplaga.

Boken Åkersberga
Då och Nu

§ 12

Bevakningslista (tom)

§ 13

Nästa styrelsemöte

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 4/2 2014 kl. 16.00 i Vita Huset.

§ 14

Mötets avslutande

Avslutning

Mötet avslutades kl. 18.05

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Björn Sundman
Justerare
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