Protokoll fört vid styrelsemöte nr 2
tisdagen den 4/2 2014 kl. 16 i Vita huset
Före mötet presenterade Annie Hedin, Tove Eriksson och Mikael Eriksson, från Kanalhuset, idéer om samverkan
inom ramen för att hyra och disponera Berggrentorpet.

§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 (del av tiden), Jörgen Thulstrup och Gunnar Winberg.
Övriga närvarande: Barbro Svärd, Lennart Johansson och Sören Norrby. Anmält
förhinder: Hans Rockberg. Frånvarande: Carl Oscar Törnros.

§3

Dagordning

Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 9 p 12 och 13 samt
§ 11 p 4.

§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 Sonja Almsätter,
Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset fredagen den 7/2 kl. 15.

§6

Bordlagda ärenden
1.

Vid föregående styrelsemöte (§ 6) bordlades frågan om arbets-/underhållsdagar i
vår. Lennart Johansson meddelade att tisdagarna den 13/5, 27/5 och 19/8
inplanerats som arbets-/underhållsdagar.
Hans von Matérn anmälde att medlemsinbjudan till de inplanerade dagarna finns
införda i det nummer av Milstolpen som är färdig för utskick.
Beslut: Redovisningarna godkändes.

Arbetsdagar i vår

2.

Sonja Almsätter anmälde läget för det pågående arkiveringsarbetet. Målet är att
handlingar skall vara lätta att hitta. Milstolpen kommer att arkiveras dels i arkivet,
dels i fotorummet (överexemplar).
Beslut: Redovisningen godkändes. ”Arkivering” införs fortsättningsvis som
stående punkt på dagordningen (§ 8 p 3).

Arkivering

§7

Beslut som presidiet fattat
Ny tapet har valts för uppsättning i Vita husets hörnrum.
Beslut: Beslutet godkändes.

§8

Nya ärenden
1.

Sven Hugosson anmälde att han med Elisabeth Gunnars påtalat behovet av ett möte
med kommunalråden, kommundirektören och stadsbyggnadsdirektören om
kulturarvsfrågor, bl.a. vad vi håller på med, vilka behov av åtgärder som vi ser
framför oss samt vad vi vill att kommunen tar hand om eller hjälper till med.
Beslut: Besked från Elisabeth Gunnars avvaktas.
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Kulturarvsfrågor

2.

§9

Gunnar Winberg ställde frågan om vi fortsättningsvis skall ge ut den stora
Milstolpen som en årsskrift eller om nuvarande ordning skall behållas. Själv
förordade han, i form av en motion till årsmötet, en övergång till en årsskrift i
kombination med ”liten Milstolpe” i nuvarande omfattning (fyra nummer/år).
Gunnar redovisade även en kontakt med Stefan Söderberg som anfört att Fix Media
skulle kunna hjälpa oss att sälja våra skrifter.
Hans von Matérn meddelade att det i huvudsak redan finns material till en årsskrift.
Beslut: Gunnar Winbergs motion föreläggs årsmötet, med styrelsens förslag till
bifall.

Milstolpen som
årsskrift?

Rapporter
1.

Ingemar Jansson redogjorde för det ekonomiska läget i anslutning till separat
utskickade balans- och resultaträkningar. Han pekade bl.a. på balanskontots förlust
på 20 000 kr och att detta var en följd av att årsavgifterna ännu inte inkommit och
att den höga årsavgiften till länsförbundet betalats. Han ställde fråga om kostnadsersättning till styrelsen skall betalas ut.
Beslut: För att påskynda inbetalningen av årsavgifter tidigareläggs nästa istopp
till måndagen den 17/2 med början kl. 13.
Frågan om kostnadsersättning till styrelsen tas upp till behandling vid ett senare
tillfälle.

Ekonomi

2.

Hans von Matérn delade ut utkast till nästa Milstolpe. Vissa smärre justeringar
kommer att göras med anledning av dagens sammanträde.
Beslut: Liten Milstolpen sänds ut med istoppet den 17/2. Stor Milstolpe samt
årsmötesprotokoll sänds ut med istopp i maj.

Milstolpen

3.

Sören Norrby pekade på att temat för kulturarvsdagen är ”Kriget” och föreslog
besök vid Siaröfortet som bärande idé. Han kommer att undersöka möjligheterna,
bl.a. med Trälhavets Rederi, för transporter och mat. Dessutom behöver en guide
ordnas, kanske genom Vaxholms museum. Vidare behöver kommunen engageras.
Sören söker också kontakt med Ljusterö hembygdsförening för samverkan.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Kulturarvsdagen
den 14/9

4.

Gunnar Winberg anförde att Elisabeth Gunnars sagt att en långsiktig plan för hur
kulturarvet skall hanteras håller på att tas fram med ett första utkast till i vår. En
bärande tanke är att satsa på sådant som kan väntas ha ”högt besöksintresse”, bl.a.
finns ambitionen till ett större engagemang än hittills för Valborgsfirandet. I
planen kommer att ingå bl.a. åtgärder vid Tunaborgen och därmed hur avsatta 150tusen kan disponeras.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Tunaborgen

5.

Jörgen Thulstrup meddelade att medlemmar i Veteran Traktorklubben i Norrtälje
den 24/1 hämtat två vagnar, en släde, en pelarborrmaskin, en slipsten och en vält ur
jordbruksmuseets samlingar. Ytterligare en hämtning av större föremål
(självbindare, potatiskvarn, gödselspridare och foderpress) genomfördes den 1/2.
Nu återstår endast det stora tröskverket för avhämtning.
Jörgen meddelade att vidare att han fått positivt underhandsbesked från Stockholms
stifts fastighetshandläggare Karin Lindfors att ÖHF kan få hyra Tiondeladan.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Åt Hans Rockberg och Ingemar Jansson uppdras att med Rolf Tennström förhandla
fram ett avtal där ÖHF under 10 år får disponera ett av 1700-talsmagasinen för att
hysa Jordbruksmuseets samlingar och att ÖHF för detta betalar, i allt för ett, högst
50 000 kr i hyra inkl. kostnad för reparation av magasinets tak.
Den i f.d. Jordbruksmuseet kvarvarande höskrindan tjäras genom servicegruppens
försorg och ställs upp intill Vita huset under ett skärmtak.

Jordbruksmuseet

6.

Sven Hugosson meddelade att hittills sex intressenter hittills hört av om att få hyra
Berggrentorpet.
Beslut: Intressenter bör få möjlighet att se Berggrentorpet invändigt. Intressent som
avser att tillhandahålla servering som huvudaktivitet kan inte komma i fråga som
hyresgäst. Åt presidiet uppdras att, efter slutlig granskning av hyreskandidater,
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Berggrentorpet

besluta om hyresgäst.
7.

Lennart Johansson redovisade alternativ för att åtgärda Vita husets södervägg,
enklare vertikal panelering (ca 8 700 kr), resp. horisontell panel (ca 10 000 kr). För
tilläggsisolering tillkommer ca 3 000 kr. För tapetsering av hörnrummet behövs
professionell hjälp, kostnad ca 4 000 kr.
Beslut: Presidiet beslutar succesivt om ifrågavarande åtgärder.

Byggruppen

8.

Hans von Matérn delade ut ett blad med översikt av läget för ”Kulturstigar”. Han
nämnde att häfte 2 om Näs och Husby nu omarbetats, bl.a. genom en stor och
mycket gedigen arbetsinsats av Gudrun Vällfors. Ett tryckbart koncept föreligger.
Beslut: Hans von Matérn begär offert för tryckning av 200 resp. 300 ex. och
återkommer till styrelsen.

Kulturstigar häfte
nr 2

9.

Jörgen Thulstrup meddelade att han i kontakt med kommunens reprocentral fått en
offert på tryckning av 100 ex av det 64-sidiga häftet Dragoner i Österåker till ett
pris av 9 250 kr.
Beslut: Jörgen Thulstrup beställer tryckning av 100 ex. av Dragoner i Österåker till
det offererade priset 9 250 kr.

Dragoner i
Österåker

10.

Sven Hugosson meddelade att arbetet med frågetävlingen Vem Vet Mest om
Österåker flyter på bra.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Vem Vet Mest om
Österåker

11.

Ingemar Jansson orienterade om närvaro vid invigningen den 28/1 av Solgårdens
dagverksamhet. Solgården har tidigare anfört intresse om samverkan men inga
sådana önskemål framfördes vid invigningen.
Beslut: Redovisningen godkändes. Inga initiativ tas från ÖHF:s sida.

Solgårdens
dagverksamhet

12.

Gunnar Winberg anmälde att efterfrågan av Åkersberga Då och Nu varit mycket
stor. Hittills tryckta 200 ex. redan är sålda eller reserverade.
Beslut: Tryckning av ytterligare 120 ex. beställs.

Åkersberga Då och
Nu

13.

Sven Hugosson refererade ett möte med Maria Söderlund m.fl. i kommunen om att
hålla ”Mededeltidsmarknad” den 11/5 i Ekbacken. Det finns en rad idéer om vad en
sådan skulle kunna innefatta. ÖHF skulle kunna medverka med t.ex. bokbord,
bildvisning och tipsrunda.
Beslut: Ingemar Jansson undersöker kostnad för inköp och installation av
takprojektor i Vita huset. Presidiebeslut om anskaffning.
Sven Hugosson arbetar vidare med medverkan från ÖHF:s sida.

Medeltidsmarknad

§ 10

Skrivelser
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Sonja Almsätter redogjorde för innehållet
Ansökningsblankett om bidrag till
arbetslivsmuseer.
Kommentarer beträffande Detaljplanen
för Täljöviken.
Årsrapport 2013.
Protokoll från sammanträde 2013-11-28.
Inbjudan till seminarium ”Föreningens
e-arkiv och belysning”.
Inbjudan till kurs för webbredaktörer.
Intresseanmälan att hyra torpet i
Ekbacken.
Inbjudan till föredrag ”Den osynliga
handen” = trädgårds-mästaren.
Inbjudan till föredrag ”Prydnadsväxter
från förr”.
Inbjudan till seminarium ”Hembygd i
Storstad”.
Inbjudan att delta i projekt ”Ung

i följande skrivelser:
In
Riksantikvarieämbetet
Ut

Kommunen

In
In
In

Sv. hembygdsförbund
Ag Långhundraleden
Föreningsarkiven i Sthlms län

In
In
In

Anita Sallnäs och Lisette
Scheider
Sv. hembygdsförbund

In

Sv. hembygdsförbund

In

Sv. hembygdsförbund

In

Sv. hembygdsförbund
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Hembygdsambassadör”.
Nyhetsbrev januari 2014.
Inbjudan att odla äldre kulturväxter
Information om föreningsutbildningar, Vuxenskolan
Intresseanmälan hyra torpet i Ekbacken
Påminnelse om erbjudandet om avtal
med Visit Roslagen.
Motion till ÖHFs årsmöte 13 april 2014.
Beslut: Föreläggs årsmötet (jfr § 8 p 2)
Intresseanmälan hyra torpet i Ekbacken.

In
In
In

Sv. hembygdsförbund
Sv. hembygdsförbund
Sv. Hembygdsförbund

In
In

Catharina Söderlind
Vist Roslagen

In

Gunnar Winberg

In

Åsa Broquist Wall, Therése
Kranshed, Cina Johnsson Schön
Kinna Lundin

36.

Beslut och tjänsteskrivelser Rydboholm In
2:1. Bygglov lagerbyggnad 903 kvm
2013.
Beslut: Ärendet tas upp till behandling
vid nästa styrelsemöte.
37. Detaljplan för Skånsta 3:17.
In* Kommunen
38. Yttrande över förslag till detaljplan
Ut Kommunen
Skånsta 2.17.
39. Detaljplan för Valsjöskogen, etapp 1.
In* Kommunen
40. Yttrande över förslag till detaljplan för
Ut Kommunen
Valsjöskogen, etapp 1.
41. Detaljplan för Björnkärrsvägen m.m.
In* Kommunen
42. Yttrande över förslag till detaljplan för
Ut Kommunen
Björnkärret m.m.
*) Dokument märkta med asterisk är arkiverade som ”Samrådshandlingar/Plandokument”.

§ 11

Övriga ärenden
1.

Jörgen Thulstrup meddelade att vår revisor Jan Carell avlidit den 14 januari, 77 år
gammal. Hans hustru Birgitta avled fyra dagar senare. Begravning sker i
Österåkerskyrka den 14 februari.
Beslut: Sven Hugosson representerar ÖHF vid begravningen. Ingemar Jansson
ordnar blommor från ÖHF.
Inbjudan till Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte den 29/3 har tidigare
skickats ut till styrelsen m.fl.
Beslut:
- Som ombud vid årsmötet anmäls Sven Hugosson, Jörgen Thulstrup,
Ingemar Jansson, Hans Rockberg, Britt-Marie Eriksson och Thea Nilsson.
- Som övriga deltagare vid årsmötet anmäls Marianne Thulstrup och Irene
Jexell-Jansson.
- Jörgen Thulstrup skickar in anmälan. Ingemar Jansson betalar in
250/deltagare, summa 2 000 kr till länsförbundets plusgiro 58 83 56-6.

Dödsfall

3.

Jörgen Thulstrup påminde om att styrelsen den 7/5-13 beslutat (§ 8 p.1) att hos
länsmuseet till en kostnad av 3 000 kr beställa två informationsskyltar, en för Vita
huset och en för Hembygdsmuseet/Stenhagens handel. Arbetet vid länsmuseet har
blivit fördröjt men handläggaren Hedvig Bellberg har nu sagt att vi om ca en
månad kommer att få ett utkast för granskning.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Informationsskyltar

4.

Gunnar Winberg meddelade att den av Lars Gustavsson donerade träsvarvet är tillverkad av Emil Gustavsson, Lillsättra, i början av 1900-talet. ”Emil i Lillsättra”
(1886-1957) byggde bl.a. fastigheten Ekhamra vid Skeppsdal och var verksam vid
renoveringen av Österåkers kyrka på 1950-talet och renoveringen av orgeln i Östra
Ryds kyrka. Hans verksamhet sträckte sig från timmermansarbeten vid Härsbacka
gruva till tillverkning av fioler, vilka han själv trakterade.
Lars Gustavsson har offererat ytterligare gamla verktyg.
Beslut: Gunnar Winberg framför föreningens tack till Lars Gustavsson samt
granskar de ytterligare verktyg som kan komma ifråga samt bestämmer urval.

Svarven i
Hembygdsmuseet

2.

4

Länsförbundets
årsmöte den 29/3

§ 12

Bevakningslista (tom)

§ 13

Nästa styrelsemöte

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 4/3 2014 kl. 16.00 i Vita Huset. Till
detta möte inbjuds revisorerna Britt-Marie Bredberg och Britt-Marie Eriksson.

§ 14

Mötets avslutande

Avslutning

Mötet avslutades kl. 19.10.

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Sonja Almsätter
Justerare
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