Protokoll fört vid styrelsemöte nr
måndagen den 8/5 2017 kl. 15 i Vita huset

§1

Öppnande

Mötets öppnande
Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat.
Innan förhandlingarna gratulerade ordföranden Birgit Lindholm till
hedersmedlemskap i ÖHF samt överlämnade ett diplom som bevis på
utmärkelsen.

§2

Upprop

Upprop
Närvarande ledamöter: Sven Hugosson, Sonja Almsätter, Bo Hedenstedt,
Ingemar Jansson, Jörgen Thulstrup och Emelie Wengse. Övrig närvarande:
Lennart Johansson, Birgit Lindholm och Gunnar Winberg (del av tiden).
Frånvarande: Björn Pålhammar.

§3

Dagordning

Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 9 p 15 och 16
samt § 11 p 3.

§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 sänds ut för granskning med epost och
sedan justeras vid nästa styrelsesammanträde.

§6

Bordlagda ärenden (inga)

§7

Beslut som presidiet fattat (inga)

§8

Nya ärenden
1.

§9

Förslag till yttrande över kommunens Översiktsplan 2017 – samrådshandling
hade bifogats kallelsen. Hans Rockberg kommenterade yttrandet som
därefter godkändes.
Beslut: Hans Rockberg expedierar yttrandet.

Översiktsplan 2017

Rapporter
1.

2.

Ingemar Jansson kommenterade det ekonomiska läget och framhöll bl.a. att
intäkterna hittills uppgår till drygt 305 000 kr av budgeterat 460 000 kr. Han
nämnde vidare att intäkterna från Valborgsfirandet är drygt 22 000 kr.
Frånräknas inköp för 13 500 kr blir nettot ca 8 500 kr.
Sonja Almsätter föreslog att hon i samverkan med Byggnadsvårdsgruppen
upprättar en 5-årsplan för underhållet av våra hus.
Beslut: Kassörens redovisning godkändes. ÅT Sonja Almsätter uppdras att i
samverkan med Byggnadsvårdsgruppen upprätta utkast till 5-årsplan för
underhållet av våra hus.
Sonja Almsätter delade ut och kommenterade ett utkast till nästa Milstolpe
samt föreslog ändring fortsättningsvis till A 4-format.
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Ekonomi

Milstolpen

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Beslut: Kompletteringar och förslag till textändringar meddelas snarast till
Sonja. Milstolpen kopieras fortsättningsvis i A 4-format.
Bo Hedenstedt redovisade utkast till höstprogram.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Lennart Johansson anmälde att snickarboden, i den del som vetter mot
toaletterna, sjunkit flera centimeter, vilket behöver åtgärdas i närtid.
Han nämnde vidare att fönsterluckorna till Hembygdsmuseet snart är färdiga
för montering.
Lennart påpekade att skylten vid nedfarten till Ekbacken behöver rengöras
och underhållas. Detta är kommunens ansvar.
Beslut: Redovisningen godkändes. Åt Birgit Lindholm uppdras att kontakta
ansvarig i kommunen med begäran om att skylten vid nedfarten till Ekbacken
renoveras.
Hans Rockberg redovisade program i stort för ÖHF:s dag för att fira 70årsjubileeet.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Protokoll från ÖHF:s årsmöte den 23/4 hade bifogats kallelsen. Inga frågor
förekom.
Beslut: Protokollet distribueras till medlemmarna med nästa utskick.
Hans Rockberg informerade om ångbåtsturerna på Åkers kanal och
Garnsviken i slutet av maj. Ansökan om att delta görs i Turistbyrån. Kölistan
är redan lång.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Bo Hedenstedt anmälde att Valborgsfirandet i stort fungerade bra. Dock hade
fel lotter bifogats i försändelsen från Gräfsnäs, som kompenserar oss med 500
kr för detta misstag. Ett bra tal hölls av Christer Ottosson. Mycket folk kom,
kanske upp emot 2 000 personer. Bo tackade alla som aktivt medverkat.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Sven Hugosson anförde att kommunen vet om att vi inte godkänt den
planerade lokaliseringen av utomhusscenen omedelbart intill Vita huset –
Berggrenstorpet. Kommunen får återkomma med nytt förslag men det kan
dröja.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Hans Rockberg informerade att äldreboendet Enebacken renoverar lokalerna
för att få dem mer trivsamma. Enebacken vill ha ett samarbete med ÖHF,
t.ex. med föredrag, bildvisning och museibesök.
Beslut: Hans Rockberg håller kontakt med Enebacken och informerar
styrelsen.
Sven Hugosson anförde att det finns två centrala frågor beträffande
skolmuseet:
1) Det behövs en projektledare.
2) En samverkan måste till mellan Byggänget och Slöjdgillet om
utnyttjandet av övervåningen
Beslut: Frågan om skolmuseet förs upp på bevakningslistan.
Sven Hugosson anmälde att det varit ett slutmöte inför finalen i skoltävlingen
Vem Vet Mest om Österåker. Finalen genomförs den 17/5.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Bo Hedenstedt meddelade att ÖHF är en av 45 föreningar som tilldelats fana
av föreningen Sveriges Nationaldag.
Beslut: Bo Hedenstedt sörjer för mottagandet. Ett ÖHF-emblem tillverkas i
metall för att fästas på fanans stång.
Sven Hugosson informerade om att boplatsen vid Säby nu är utgrävd och att
det den 17/5 kl. 17 kommer att ske en visning av utgrävningen av graven i
anslutning till vägen vid Säby.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Gunnar Winberg anmälde att en guidekurs om Biskopstuna genomförts vid
tre tillfällen med totalt 17 deltagare. En guidepärm har också tryckts upp
varav det finns ett ex på kontoret i Vita huset.
Gunnar förutsatte att de pengar som finns fonderade för Biskopstuna – ”CarlOscarpengarna – nu kan användas för att ”få igång borgen”.
Han meddelade också att en utställning på temat Biskopstuna invigs i
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Programgruppen
Byggnadsvårdsgruppen

ÖHF:s 70-årsjubileum

ÖHF:s årsmöte

Aktuellt från
Turistbyrån

Valborgsfirandet

Scenen i Ekbacken

Samarbete med
Enebacken

Skolmuseet

Tävlingen Vem Vet Mest
om Österåker
Tilldelning av fana

Utgrävningen vid Säby

Biskopstuna

16.

§ 10

Österåkers bibliotek den 20/5 kl. 12.15. Styrelsen inbjuds!
Gunnar kommer att göra en viss överarbetning, i ett ex, av årsboken om
Biskopstuna.
Birgit Lindholm kompletterade med upplysningen att TV 2 den 15/5 kl. 20.00
sänder ett program om Tråsättrautgrävningen. Hon meddelade vidare att den
27/8 kl. 14 och den 7/9 kl. 15 sker visningar av den nu aktuella utgrävningen
vid Lappdal.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Sonja Almsätter orienterade om programmet vid Seniorernas dag den 18/5.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Skrivelser
Sonja Almsätter kommenterade inkommande och utgående skrivelser i
anslutning till utlämnad lista.

Nr

Datum

Ärende

In/Ut

32

2017-04-04 Förfrågan om lokal för kafé-verksamhet i Åkersberga

In/Mail**) Anette Hammarlund

33

2017-04-05 Erbjudande att erhålla cd-skivor med info om äldre hus i
Österåker

In/Mail**) Margareta Kekkonen

34

2017-04-11 Svar på fråga från Anette Hammarlund

Ut/Mail** Sven Hugosson ÖHF

35

2017-04-12 Inbjudan till kurs om hur man tar hand om analoga
fotografier

In/Mail**) Sthlms läns
hembygdsförbund

36

2017-04-17 Förfrågan om person bosatt på Brevikstorp 183-1858

In/Mail**) Eva-Lena Karlsson

37

2017-04-18 Erbjudande att lägga upp evenemang på ”Upplev
Roslagen”

In/Mail**) Upplev Roslagen

38

2017-03-22 Detaljplan för Nya Skåvsjöholmsvägen

In*)

Österåkers kommun

39

2017-04-17 Detaljplan för Skåvsjöholm

In*)

Österåkers kommun

40

2017-04-22 Årsmöte – inställd medverkan

In/Mail**) Birgit Lindholm

41

2017-04

In

42

2017-05-02 Ang. gåvor i samband med Astrid Jacobssons begravning

In/Mail**) Ingegerd Jacobsson

43

2017-05-04 Beställning av böcker från en ung man som deltagit i Vi
Som Vet Mest- dagen

In/Mail

Önskemål att få publicera artiklar om Emil Hagström i
Milstolpen

Avsändare/mottagare

Göran Sallnäs

Petra Skarin Arvidsson
(mamma)

*) Dokument märkta med asterisk är arkiverade som ”Samrådshandlingar/Plandokument”
**) Vidarebefordrat mail till styrelse och/eller övriga intresserade

§ 11

Övriga ärenden
1.

Beslut: Frågan bordläggs

2.

Sven Hugosson informerade om invigningen av väg längs Åkers kanal den 27/6.
Beslut: Hans Rockberg guidar vid invigningen.
Sonja Almsätter informerade om kommande födelsedagar.

3.

§ 12

Skrivelse om
Domarringsbacken
Invigning av väg
längs Åkers kanal
Födelsedagar

Bevakningslista, utsänd som bilaga till protokoll 150502.
Uppdaterad bevakningslista 170508 bifogas protokollet.

§ 13

Nästa möte

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 12/6 2017 kl. 15.00 i Vita Huset.
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§ 14

Avslutning

Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 17.10.

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Sonja Almsätter
Justerare
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