Protokoll fört vid styrelsemöte nr 9
måndagen den 5/11 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, Björn Pålhammar, Hans Rockberg och Jörgen
Thulstrup. Övrig närvarande: Lennart Johansson, Lars Valentin och Birgit
Lindholm, (del av tiden) Anmält förhinder: Gerhard Nuss.

§3

Dagordning

Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 1 p 2, § 9 p 10
och § 11 p 4 och 5.

§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 (inga)

§7

Beslut som presidiet fattat (inga)

§8

Nya ärenden
1.

Jörgen Thulstrup påpekade att de fyra fåtöljerna i kontoret i Vita huset har
skador i klädseln (bl.a. avskalade hörnen).Offert har inhämtats från den
tapetserare som klätt om stolar i nedervåningen: 3 500 kr/fåtölj inkl. tyg och
moms. Arbetet kan utföras i januari 2019.
Beslut: Offerten accepteras. Jörgen tar kontakt med offertgivaren.

Omklädsel av fåtöljer

2.

Sonja Almsätter anmälde behov att gå igenom kartor och andra lösa föremål i
Vita husets övervåning i syfte att arkivera och gallra ut. Hon påpekade också
att licensen för det ADB-baserade systemet för registrering av föremål –
SOFIE- håller på att gå ut. Skall vi fortsättningsvis ha tillgång till SOFIE?

Fråga om städning

1

Beslut: Hans Rockberg kontaktar Carl-Göran Backgård och genomför nämnda
inventering av föremål.
Vi bör ha fortsatt tillgång till SOFIE: Sven Hugosson tar kontakt med CarlGöran Backgård om förnyad licens.

§9

Rapporter
1.

Marie-Louise Brännfors kommenterade det ekonomiska läget i ansslutning till
utsända resultat- och balansräkningar. Hon framhöll bl.a. att Biskopstuna
liksom Stenhagens handel nu har egna konon. .
Beslut: Redovisningen godkändes

Ekonomi

2.

Sonja Almsätter anmälde ambitionen att nästa Milstolpe, som sänds ut i
december, bl.a. skall innehålla kalendern, vårprogrammet och protokollet från
vårt höstmöte.
Beslut: Redeovisningen godkändes.

Milstolpen

3.

Lennart Johansson anmälde:
-Fukt finns kvar i Båtsmansmuseet. Behov att där sätta in värmeelement.
-Berggrentorpet har fått ny yttertrappa. Fönsterluckorna kommer att åtgärdas.

Byggnadsvårdsgruppen

4.

Sven Hugosson redovisade läget beträffande Hagbystugorna.

Hagbystugorna

5.

Lennart Johansson meddelade att den nya avloppspumpen nu är installerad
och fungerar.

Avloppspumen

6.

Hans Rockberg kommenterade arbetsläget beträffande årsboken och har
förhoppningen att den skall kunna tryckas i början av december.. Han nämnde
bl.a. att han fått en artikel av Sören Hjalmarsson om s.k. ”hällkanor” från
bronsåldern.

Årsboken

7.

Björn Pålhammar redovisade arbetsläget för Stenhagens handel. Han nämnde
bl.a. behovet att säkra upp golv och tak. I det öppna rummet med kakelugnen
bör golvet återskapas i ursprungligt skick och också delar av väggen i syfte att
få fram rummets tidigare karaktär.
Beslut: Redovisningen godkändes. Arbetet bör fortsätta på den inslagna vägen.

Stenhagens handel

8

Hans Rockberg delade ut och kommenterade 2019 års kalender, som bl.a. har
gamla bilar som ett tema. Han nämnde vidare att en av fotograferna, Hans
Berglund, kommer att tillfrågas om han kan komma till en av våra
hembygdskvällar.
Styrelsen berömde Hans för hans gedigna insats med att ta fram kalendern.

Kalendern

9

Bo Hedenstedt anmälde att hembygdskvällen den 18/10 var välbesökt – ett 30tal närvarande. Hans Rockberg visade bilder från centrala Åkersberga.
Till hembygdskvällen den 15/11 har Riala hembygdsförening inbjudits som ett
led i att skapa relationer mellan länets hembygdsföreningar.
Beslut: Redovisningen godkändes. Hans Rockberg kollar hur många från
Riala som avser komma den 15/11. Sonja annonserar på facebook samt
kontaktar Thea Nilsson om att biträda.

Bo Hedenstedt

10

Birgit Lindholm anförde att den 20/11 kl. 18 i Österåkers bibliotek sker en
redovisning av resultaten från sommarens utgrävningar vid Biskopstuna.
Birggit nämnde vidare att kommunens fornvårdsplan kommer att läggas fram
för beslut nästa vecka. Ett 20-tal omnråden behandlas i planen. Hon skickar ut
planen efter beslutet. Planen bör tas upp för diskussion vid nästa styrelsemöte.
Birgit ställde också fråga om någon hade kännedom om s.k. varggårdar och
rior i Österåker.

Aktuellt från kommunen
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§ 10

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

Nr

Datum

Ärende

In/Ut

67

181005

Gällande Visit skärgården

In/Mail Visit skärgården
**)
Christian Smith

68

181019

Detaljplan för Hagby äng och kulle.

In/Mail Österåkers kommun
*)
Amanda Docherty

Hans Rockberg redovisade med hjälp av två skisser den
tilltänkta bebyggelen och påpekade att den berör
åtminstone tre fornlämningar. Detta bör bevakas i den
fortsatta handläggningen av ärendet.

Avsändare/mottagare

69

181022

Detaljplan för Margretelundsvägen, etapp 2

In/Mail Österåkers kommun
*)
Sara Hägg

70

181030

Vidarebefordrat mail till ÖHF från Friluftsfrämjandet
ang missad inbjudan till HFs 70-års jubileum

In/Mail Emelie Wengse
**)

71

181031

Önskan om information om Slussvaktarbostaden

In/Mail Lina Abrahamsson
**)
tidningen Kanalen

Lars Valentin kontaktar Lina Abrahamsson.

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

§ 11

Övriga ärenden
1.

Sven Hugosson kontrollerade förberedelserna inför höstmötet. Allt befanns vara
på plats.

Förberedelser inför
höstmötet

2.

Björn Pålhammar påpekade att graven på Norrö också är en gammal
försvarsanläggning. Borde inte ÖHF teckna ett arrendeavtal med markägaren
Tage Lundberg?
Beslut: Sven Huosson och Björn Pålhammar kontaktar Tage Lundberg i frågan.

Graven på Norrö

3.

Sonja Almsätter redovisade bemärkelsedagar.
Marie-Louise Brännfors uppvaktades med blomma och fyrfaldigt hurra.

Födelsedagar

4.

Björn Pålhammar anförde behov att sätta upp en mellanvägg i tingshuset för att
hindra kalluft att nå upp till skolmuseet samt att där också installera en
värmepump. En värmepump skulle också behövas i Stenhagens handel.
Beslut: Frågan om mellanvägg i tingshuset och värmepumpar övervägs vidare.

Mellanvägg och
värmepumpar

5.

Bo Hedenstedt anmälde att det saknas glödlampor och proppar i reserv i
hembygdsmuseet. Vidare behöver ytterdörren åtgärdas.
Beslut: Stugfogden Ingemar Jansson åläggs ordna glödlampor och proppar.
Offert på byte av ytterdörren tas in. Ny dörr bör ha ett utförande så att den
harmonierar med husets yttre.

Hembygdsmuseet

6.

Lars Valentin frågade om konceptet Vem Vet Mest om Österåker borde spridas.
Beslut: Sven Hugosson tar upp frågan med Riala hembygdsförening.

Vem Vet Mest om
Österåker
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§ 12

Nästa möte

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 3/12 2018 kl. 15.00 i
Hembygdsmuseet.

§ 13

Avslutning

Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 17.10.

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Marie-Louise Brännfors
Justerare
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