Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4
tisdagen den 3/4 2018 kl. 15 i Vita huset

§1

Öppnande

Mötets öppnande
Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat.

§2

Upprop

Upprop
Närvarande ledamöter: Sven Hugosson, Sonja Almsätter, Marie-Louise
Brännfors, Bo Hedenstedt, Gerhard Nuss, Björn Pålhammar, Hans Rockberg
och Jörgen Thulstrup. Övrig närvarande: Lars Valentin (del av tiden). Anmält
förhinder: Lennart Johansson och Birgit Lindholm.

§3

Dagordning

Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 11 p 2 och 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 MarieLouise Brännfors. Beslutades att protokollet sänds ut för granskning med epost
och sedan justeras vid nästa styrelsesammanträde.

§6

Bordlagda ärenden
1.

§7

Frågan om hur Bergrentorpet skall utnyttjas i framtiden diskuterades – hyras
ut, vara utställningslokal, vara förråd, vara möteslokal. Ingen klar preferens
uttalades.
Beslut: Frågan om Berggrentorpets framtida användning bordläggs ännu en
gång och tas upp för behandling vid nästa styrelsemöte.

Berggrentorpet

Beslut som presidiet fattat
1.

§8

Penninggåva till minne av Lars-Erik Rosberg i samband med hans jordfästning
den 5/4.

Nya ärenden
1.

Sven Hugosson anförde att det vore naturligt att under någon av
kulturarvsdagarna den 7 – 9 september visa upp Biskopstuna. Hans Rockberg
menade att lördagen den 8 september passar bäst och sade sig vara villig att
svara på Riksantikvariets enkät.
Beslut: ÖHF medverkar i kulturarvsdagen den 8 september med visning av
Biskopstuna. Hans Rockberg svarar på Riksantikvarieämbetets enkät.

Medverkan i
Kulturarvsdagen

2.

Sonja Almsätter anmälde att vår kopiator har för låg kapacitet för att trycka de
stora utskicken till medlemmarna. Ett utbyte mot en större kopiator låter sig
knappast göras, den kommer knappast att kunna tas upp för trappan. Hon
menade att ett bättre alternativ vore att lämna ut utskicken till något tryckeri,
t.ex. Jenniki vid Stenhagsvägen.
Beslut: Sonja arbetar vidare med frågan om tryckning och återkommer med
förslag. Utskicket i maj lämnas till Jenniki för tryckning.

Kopiering och utskick

1

3.

§9

Jörgen Thulstrup hänvisade till den med mail utskickade redovisningen om
byte av avloppspumpen i Vita huset. ÖHF har nu delat abonnemang med
fastigheten vid Centralvägen och betalar halva kostnaden. En anslutning till
Roslagsvattens kommunala nät skulle kosta ca 250 000 kr. Enligt offert från
Skandinavisk Kommunalteknik skulle en ny pump med automatikutrustning
kosta ca 30 000. Till detta kommer arbetskostnader på ca 6 000 kr.
Beslut: En ny pump skall installeras. Åt Ingemar Jansson uppdras att driva
frågan vidare enligt offerten från Skandinavisk Kommunalteknik. Frågan om
anslutning till kommunalt nät blir en senare fråga som sammanhänger med
kommunens planer för att utveckla Ekbacken.

Avloppspumpen i Vita
huset

Rapporter
1.

Marie-Louise Brännfors kommenterade det ekonomiska läget i anslutning till
en i särskild ordning utsänd balansrapport. I anslutning härtill frågade hon om
möjligheten att föra över pengar från placeringskontot 1035 till betalkontot
1032.
Beslut: Redovisningen godkändes. Betalningar sker från plusgirokontot 1020
och betalkontot 1032. Inget hinder att föra över pengar från placeringskontot
1035 till betalkontot.

Ekonomi

2.

Sonja Almsätter anmälde att nästa Milstolpe skall ingå i utskicket den 21 maj.
Deadline en vecka innan.
Beslut: Redovisningen godkändes. Jörgen Thulstrup skriver minnesord över
Lars-Erik Rosberg.

Milstolpen

3.

I Lennart Johansson frånvaro bordlades byggnadsvårdsfrågorna.

Byggnadsvårdsgruppen

4.

Jörgen Thulstrup refererade Länsförbundets årsmöte den 22/3. Det avhölls i
Rörstrands slott vid S:t Eriksplan med 71 deltagande ombud. Mötet föregicks
av ett föredrag av Andreas Forsgren om en järnåldersutgrävning vid Hjulsta.
Mötet, som inte bjöd på några överraskningar, omvalde Anita Lundin som
ordförande. En väsentlig del av tiden ägnades åt att behandla reviderade
stadgar.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Länsförbundets årsmöte

5.

Ordföranden Sven Hugosson redovisade pågående arbete.

Hagbystugorna

6.

Jörgen Thulstrup orienterade om att utställningen i Hembygdsmuseet om
Åkers kanal nu är nedmonterad och magasinerad. Gunnar Winberg, Leif
Svensson och Jörgen arrangerade den 16/3 utställningen om Biskopstuna i
museet. Första öppningsdagen, söndagen den 1 april, kom ca 25 besökare.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Ny utställning i
Hembygdsmuseet

7.

Hans Rockberg anmälde att arbetet på artiklar om järnålder pågår. Han
anmälde vidare att redigeringsarbetet med fotoboken blivit något mer
tidskrävande än först beräknat.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Årsbok 2018

8.

Jörgen Thulstrup ställde frågor om läget i förberedelserna inför föreninens
årsmöte den 22 april. Inga frågor återstår att reglera.

Årsmötet den 22/4

9.

Björn Pålhammar anmälde att hyresgästerna i Stenhagens handel nu flyttat ut.
Närmaste åtgärd är nu att sätta upp ställning och påbörja renovering av taket.
En kontroll skall i sammanhanget också ske av hur mycket en- resp. tvåkupigt
tegel som finns tillgängligt. Därefter behöver frågan om dränering klaras ut,
bl.a. hur avrinningen från vägen mot huset skall förhindras.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Stenhagens handel

10.

Sven Hugosson menade att Emelie Wengse tillsammans med Gerhard Nuss får
hålla ihop frågan om vår medverkan i Widaprojektet.
Beslut: Gerhard tar kontakt med Emelie och återkommer i frågan.

Widaprojektet

2

§ 10

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

Nr
36

Datum
180305

Ärende
Ang. nationaldagsfirande på Skansen.

In/Ut
In

37
38

1803
180313

Kompletterande uppgifter
Begärda uppgifter inskickade skrivelse 37.

In
Ut

39
40
41

180321
180327
180315

Tack för gåva till minne av Mary Wrang.
Föredrag om ”Fiskköparnas nätverk i er del av skärgården”.
Cirkelledare i historia.

Ut
In/mail
In/mail

§ 11

Avsändare/mottagare
Stiftelsen Sveriges
Nationaldag
Nordea
ÖHF, Jörgen
Thulstrup
ÖHF, Sonja Almsätter
L G Soldéus
Maria Ljuslin, ABF

Övriga ärenden
1.

Sven Hugosson anmälde att han tar kontakt med Maria Ljuslin om frågan med
cirkelledare om Österåkers lokalhistoria (jfr. skrivelse nr 41).

Möte med ABF om
cirkelledare

2.

Jörgen Thulstrup nämnde att kommunen (Gisela Holmgren) har planer om att
ordna en lekplats i Järnvägsparken med miniatyrer av bebyggelsen runt stationen
i början av seklet. Gisela har bett om bilder och data om denna bebyggelse.
Beslut: Hans Rockberg bistår Gisela Holmberg med bilder och övriga data.

Lekplats i
Järnvägsparken

3.

Sonja Almsätter redovisade bemärkelsedagar i närtid.

Födelsedagar

§ 12

Bevakningslista, utsänd som bilaga till protokoll 150508.
Bevakningslistan genomgicks. Enda kvarvarande ärendet är att Jordbruksmuseet
och Skolmuseet bör finns kvar som tills vidare bordlagda ärenden.

§ 13

Nästa möte

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 7/5 2018 kl. 15.00 i Vita Huset.

§ 14

Avslutning

Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 16.20.

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Marie-Louise Brännfors
Justerare
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