Protokoll fört vid styrelsemöte nr 6
tisdagen den 2/9 2014 kl. 16-19 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 (kl. 16-18), Ingemar Jansson och Gunnar Winberg.
Övriga närvarande: Lennart Johansson och Barbro Svärd.
Anmält förhinder: Jörgen Thulstrup.
Frånvarande: Sören Norrby och Carl Oscar Törnros.

§3

Dagordning

Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 9 p 18 och 11 p 6.

§4

Protokoll från styrelsemötet den 3 juni godkändes och lades till handlingarna.

Föregående mötens
protokoll

Justering

Justering

Föregående mötens protokoll

§5

Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Gunnar Winberg.
Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset torsdagen den 11/9 kl. 10.

§6

Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden.

§7

Beslut som presidiet fattat (inga)

§8

Nya ärenden
1.

Fortfarande saknas utrymmen att hysa vagnar och större föremål. Hans Rockberg
har diskuterat med ägaren till det förråd vi har hyrt och det finns möjlighet att hyra
ytterligare förråd av honom.
Beslut: Att de två vagnar som finns på Ekbacken flyttas in under taket på förrådet.
Båten flyttas ut och täcks över.
Ärendet överförs till Bevakningslistan.

Jordbruksmuséet

2.

Efter möte tillsammans med kommunen och Riksbyggen om Kvisslingbytorpet kan
ÖHF ta på sig ett tillsynsansvar för torpet. Det under förutsättning att kommunen
tar över torpet.

Ansvaret för
kulturhusen

§9

Rapporter
1.

Aktuella resultat- och balansräkningar hade skickats ut i särskild ordning av
kassören Ingemar Jansson. Beslut att reparation av besiktningsanmärkningar från
skorstensfejaren får genomföras upp till max 15 000 kronor.

Ekonomi

2.

Hans von Matérn rapporterade att Milstolpen nr 3 2014 nu är klar för utskick.
Beslut: I-stopp av liten Milstolpe samt kallelse till höstmötet sker tisdagen den
16/9 med början kl. 13.
Hans redovisade också innehållet i den sista stora Milstolpen. Beslut: I-stopp av
stora Milstolpen, årsmötesprotokollet samt kalendern sker 24/11, start kl. 13.

Milstolpen
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3.

Lennart Johansson rapporterade att:
-staketet vid hembygdsmuséet är klart
-vattenskada på herrtoaletten utanför Vita huset. Beslut: åtgärdas.
-behov finns av ett stort bord i boden vid fönsterrenovering. Beslut: Införskaffas,
kolla Berga Second hand bl.a.
-kioskluckorna renoverade tillfälligt, kommer att bytas ut under 2015.
-Britt-Marie uppmärksammar på att uthus vid Hagbystugorna behöver renoveras.
Beslut: renoveras inte.

Servicegruppen

4.

Klagomål från kringboende gällande störande ljudnivåer sena kvällar när
dansbanan är uthyrd för fest. Beslut: En grupp bestående av Gunnar Winberg,
Lennart Johansson och Sonja Almsätter ser över ordningsreglerna för uthyrning av
dansbanan och Vita huset. Ska stämmas av med Birgit Lindholm på kommunen.
Ärendet överförs till Bevakningslistan.

Ordningsregler för
uthyrning av
dansbanan

5.

Sven informerade om kontakten med kommunens handläggare Emil Sjöholm
angående underhåll av Tingshuset.
Ärendet överförs till Bevakningslistan.

Yttre underhåll på
Tingshuset

6.

Dåligt väder gjorde att försäljningen inte var lysande. Sonja upprättar en ”dagbok”
över arrangemangen, hur vädret var, hur många som tjänstgjorde och hur mycket
som beställdes respektive såldes.

Midsommar på
Ekbacken

7.

Vädret var strålande, massor med besökande och försäljningen gick lysande.
Kommer att dokumenteras i ”dagboken”.

Kanalens dag

8.

Hans Rockberg meddelade att 20 personer anmält sig genom ÖHF. Lyckat
arrangemang, vädret var vackert.

Musik vid
Margretelunds slott

9.

Sören Norrby, ej med på mötet varför ingen information fanns angående ev
arrangemang på Tunaborgen. Gunnar Winberg kommer att finnas vid borgen den
aktuella dagen mellan kl 12 – 14. Hans Rockberg kontaktar ”Kanalen”.

Kulturarvsdagen
den 14/9

10.

Insändare till ”Kanalen” från Tomas Seippel. Beslut: enligt gemensamt beslut från
Naturskyddsförening och ÖHF ska insändaren inte skickas ut till medlemmarna.

11.

Gunnar Winberg rapporterade från möte om Tunaborgen den 12 juni tillsammans
med kommunen och Riksantikvarieämbetet. En markradarundersökning kommer
att genomföras.

Miljö, natur- och
kulturvärden i
Österåker
Tunaborgen

12.

Hans von Matérn informerade om mailväxling angående runstenen.

Runstenen vid
Östra Ryd

13.

Blixtnedslag förorsakade att internetförbindelsen slogs ut under sommaren. Nu
åtgärdat av Leif Svensson. Leif rekommenderar rensning av antalet mappar som
ligger på datorns bildskärm. Kommer att åtgärdas under september.

Utslagen internetförbindelse

14.

Gunnar Winberg informerade att ÖHF fått tillgång till en uppsats om Smedby
tegelbruk från och av Ann-Christine Flodby. Hon har fått erbjudande om att ingå i
Milstolpe-kommittén. Beslut: Jörgen Thulstrup tackar henne för föreningens
räkning och skickar en bok ”Åkersberga då och nu”.

Uppsats om Smedby
tegelbruk

15.

Hans Rockberg rapporterade från arrangemanget, 3 personer från ÖHF deltog.

16.

Två personer från ÖHF är anmälda till årets budkavle i Sollentuna.

Traktorklubbens
30-års jubileum
Hembygdskaveln

17.
Ha Hans R. anordnar guidad cykelutflykt längs kanalen lördag 6/9. Start och mål vid
Åkersberga station. Vätskekontroll” vid Vita huset med försäljning av
Kulturstigarna 1 – 4.
Hembygdskvällen den 20 november: förslag att Boken om Fåglarö ligger till grund
för kvällens underhållning.
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Guidning vid
cykelutflykt längs
Åkers kanal m.m

§ 10

Skrivelser

Skrivelser
Sonja Almsätter redogjorde för innehållet i följande skrivelserna 106 – 138 enligt
lista som delades ut på mötet och som bifogas protokollet.

§ 11

Övriga ärenden
1.

Beslut: Ärendet överflyttas till Bevakningslistan.

2.

Jörgen rapporterar att det finns indikationer att där finns fornlämningar. Sven
Hugosson skickar en kopia till samhällsbyggnadsförvaltningen.

3.

Beslut: Ärendet överflyttas till Bevakningslistan.

4.

Barbro Svärd orienterade om hembygdskvällen för nya medlemmar den 16/10.
Beslut: Samtliga i styrelsen uppmanas att om möjligt delta i mötet för nya
medlemmar den 16/10.

5.

Gunnar Winberg uppmärksammar på att ingen verksamhet bedrivs i torpet enligt
upprättat avtal. Beslut: ÖHF avvaktar tills vidare.

Berggrentorpet

6.

Ska nytryck ske av boken? Viss efterfrågan finns. Beslut: Avvakta.

Boken om
gruvbrytningen

§ 12

Bevakningslista
.

§ 13

Montrar till
träskulpturer från
Tunabåten
Byggandet av 23 hus
på Jordbr.muséets
tomt
Möte med kommunledningen om
kulturarvsfrågor
Möte med nya
medlemmar

Beslut att ärenden som riskerar att dra ut på tiden och därför hamna i glömska ska
föras över till bevakningslistan och följa med tills beslut är fattat och punkten är
avslutad. Jörgen och Sonja får i uppgift att se till att ärenden från tidigare protokoll
fylls på innan nästkommande möte.
Listan ska vara som en bilaga till protokollet och uppta ärende, ansvarig och datum
när frågan väcktes. Förhoppningsvis också datum när ärendet avslutades.
Lista med från detta möte upptagna ärenden bifogas nästa kallelse.
Nästa möte

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 8/10 2014 kl. 16.00 i Vita Huset. OBS
nytt datum!

§ 14

Mötets avslutande

Avslutning

Mötet avslutades kl. 19.00.

Vid protokollet

Sonja Almsätter
T.f sekreterare

Justeras

Sven Hugosson
Ordförande

Gunnar Winberg
Justerare
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