Protokoll fört vid styrelsemöte nr 2
tisdagen den 12/1 2010 kl. 18.30 i Vita huset

§1

Öppnande

Mötets öppnande
Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat.

§2

Upprop

Upprop
Närvarande ledamöter: Katrin Göpel, Sven Hugosson, Ingemar Jansson, Hans von
Matérn, Hans Rockberg, Barbro Svärd, Jörgen Thulstrup och Gunnar Winberg.
Övrig närvarande: Lennart Johansson. Anmält förhinder: Carl Oscar Törnros.

§3

Dagordning

Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 5, § 9 p 5 och 6
samt § 11 p 2 och 3.

§4

Justering

Justering
Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Katrin Göpel.
Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset tisdagen den 19/1 kl. 17.

§5

Föregående mötes protokoll
Inga frågor förekom. Protokollet från 091201 lades till handlingarna.

§6

Bordlagda ärenden (inga)

§7

Beslut som presidiet fattat (inga)

§8

Föregående mötes
protokoll

Nya ärenden
1.

2.

3.

I en PM och i en ÖHF-skrivelse till länsstyrelsen (2009-12-16), vilka bifogats
kallelsen, redovisas förhållanden som indikerar att byggnadsnämnden bortsett
från viktiga fakta vid sitt beslut att medge förhandsbesked om bygglov för Norrö
2:61 (Domarringsbacken). Kommunens revisorer bör uppmärksammas härpå.
Beslut: Åt Jörgen Thulstrup uppdras, efter kontakter med Sören Norrby, att
upprätta och expediera en skrivelse till kommunens revisorer i ärendet.
Utkast till ”ÖHF:s funktionärer 2010”, vilket hade bifogats kallelsen, gicks
igenom och kompletterades.
Beslut: Funktionärslistan bifogas protokollet. Jörgen Thulstrup kontaktar
Suzanne Hillgren angående utmärkelsekommittén.
Hans Rockberg redogjorde för inkomna planärenden nämligen
- Yttrande över detaljplan Smedby skolväg (tidigare behandlat, ingen
erinran).
- Bergavägen i anslutning till Kyrkligt centrum –”stadsgata” (bra att
stadskaraktären bättras på men nackdel att grönområde tas i anspråk).
- Detaljplan Spånlöt – bebygga kil mellan bostadshus (ingen erinran men
med påpekande att det finns bronsåldersröse i närheten).
- Detaljplan Vattenverksvägen (tidigare behandlat, ingen erinran).
Som allmän synpunkt: De successiva förtätningarna innebär ofta ingrepp i
värdefulla grönområden.
Beslut: Redovisningen godkändes.
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Domarringsbacken skrivelse

Funktionärer 2010

Planärenden

4.

5.

§9

Hans Rockberg och Ingemar Jansson, som varit på ett möte i länsförbundets regi,
redogjorde för förutsättningarna att söka bidrag hos Sveriges hembygdsförbund
för renovering av kulturbyggnader.
Beslut: Hans Rockberg och Ingemar Jansson arbetar vidare med ärendet med
syftet att inge två bidragsansökningar, dels för att utveckla den del i
hembygdsmuseets permanenta utställning som omfattar ”kvinnligt hantverk i
byn”, dels yttre målning av hembygdsmuseet och Stenhagens handel.
Beslut: Med hänsyn till Carl Oscar Törnros frånvaro bordläggs frågan till nästa
styrelsemöte.

Ansökan om bidrag

Mediakontakter

Rapporter
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Balans- och resultatrapporter hade bifogats kallelsen. Ingemar Jansson
kompletterade med upplysningen att testamenterade gåvomedel på 50 000 satts in
på Svenska obligationsfonden i Swedbank. Med utgångspunkt från frågor
kommenterade sedan Ingemar de höga driftskostnaderna för Vita huset (bl.a. byte
av avloppspump, toa samt kyl- och frys) samt kostnaderna för styrelsen
(blommor, uppvaktningar, seminarium och teaterbesök).
Beslut: Redovisningen godkändes. De medel som nu finns i Svenska
obligationsfonden skall t.v. vara kvar där. Åt Hans von Matérn och Ingemar
Jansson uppdras att undersöka om det värde som upptas för byggnader i
balansräkningen, 90 000 kr, är relevant.
Jörgen Thulstrup kommenterade en i kallelsen bifogad PM med redogörelse för
ett informellt möte den 4/12 med kommunalrådet Elisabeth Gunnars.
Beslut: Redovisningen godkändes. Åt ordföranden uppdrogs att, efter kontakter i
kommunorganisationen, återkomma med en redogörelse för hur kulturfrågorna
avses hanteras i kommunen.
Gunnar Winberg inledde med att rekapitulera bristen på arkivutrymme och
pekade på faran med att ha alla arkivalier i Vita huset m.h.t. brandrisken. Han
redogjorde sedan för en kontakt med kommunens säkerhetschef Johanna
Johansson i syfte att besöka den nu nedlagda ledningscentralen i anslutning till
Åkersberga brandstation och pröva om denna lokal skulle kunna utnyttjas som
arkiv. Besöket uteblev då Johanna J uppgav att lokalen vare sig hade fungerande
el, ventilation eller värme.
Jörgen Thulstrup kompletterade med uppgifter om tidigare försök att få tillgång
till arkivutrymme på Runö folkhögskola.
Beslut: Åt Sven Hugosson och Gunnar Winberg uppdras att arbeta vidare med
arkivfrågan för att uppnå en godtagbar lösning.
Jörgen Thulstrup meddelade att Hembygdsmuseet under 2009 haft 322 besökare,
vilket sannolikt är rekord för ett år. Temautställningen om
näringslivsutvecklingen i Österåker, vilken invigdes av kommunalrådet Elisabeth
Gunnars den 2/4, torde vara en viktig orsak till den positiva utvecklingen. Museet
har hållit öppet första söndagen i månaden alla månader samt därutöver tagit emot
besöksgrupper vid tre tillfällen. Intäkterna, frivilliga inträdesavgifter och köp av
småskrifter, har inbringat sammanlagt 3687 kr.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Efter att ha rekapitulerat arbetet med att besiktiga skadorna på Tingshuset och
kontakterna med kommunen (Tommy Bokell) i frågan, anmälde Jörgen Thulstrup
att han kontaktats av Johan Carselind på kommunen. Han ville se skadorna för att
få underlag för fortsatt arbete. En utvändig besiktning ägde rum den 8/1 och
Carselind har uppgett att en plåtslagare i närtid kommer att täta läckaget i taket
intill den norra skorstenen.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Hans Rockberg redogjorde för ett tänkt upplägg för den s.k. Långhundraledsresan
den 24/4. Frågan om hur många som skall inbjudas diskuterades och landade i att
inbjudan bör gå ut relativt brett. Om buss- eller restaurangutrymme befaras bli
begränsande så bör i inbjudan framgå att principen ”först till kvarn” gäller.
Beslut: Redovisningen godkändes. Hans Rockberg bokar buss och
restaurangplatser samt kontaktar guider. Om de avsatta Blå Vågen-pengarna på
10 000 kr inte räcker, skall ytterligare medel tillskjutas.
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Ekonomi

Informellt möte med
Elisabeth Gunnars

Arkivfrågan

Hembygdsmuseet –
årsrapport 2009

Tingshuset

Resan längs
Långhundraleden

§ 10

Skrivelser
142

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

153

154
155
156

§ 11

Övriga ärenden
1.

2.

3.

§ 12

Barbro Svärd redogjorde för innehållet i följande skrivelser:
”Hjälp till forskning”. Begäran om svar
In SLU/Erik Fahlbeck
på internetenkät rörande kultur- och
miljöfrågor.
Svar på enkät (nr 142)
Ut SLU
Yttrande över förslag till planprogram
In Kommunen
Täljöviken-Näs.
Tack, i samband med Hans begravning.
In Solveig Olausson
Ang. byggnadsnämndens beslut Norrö
Ut Länsstyrelsen
2:61.
Kallelse till informationsmöte ”Hus med In Sthlms läns hembygdsförbund.
historia” 14/12
Yttrande över detaljplan Smedby
Ut Kommunen
skolväg.
Ansökningsblankett och information om In Sveriges hembygdsförbund
”Hus med historia”.
Info om nytt historiskt magasin
In HMan Förlag AB
”Antyda”
Leasingavtal
In Wasa Kredit AB
Årsberättelse Skolmuseet
In Lennart Fehrm
Beslut: Åt Barbro Svärd uppdras att
kontakta Lennart Fehrm, Heather
Robertson samt någon/några ytterligare
för att diskutera arbetsfördelning m.m.
vid skolmuseet.
Museiföreningen Stockholm-Roslagens
In Bernt Karlsson
Järnvägar. Julhälsning och info om
tidningen Roslagsexpressen.
Beslut: ÖHF går med som medlem i
Museiföreningen Sthlm-Roslagens
Järnvägar. Kassören betalar årsavgiften.
Önskan om samarbete beträffande s.k.
In Smedbygårdens demensboende
”minneslådor”.
Tack för medverkan i Bygdeband
In Johan Nordvall SHF, Mikko
Ollinen Genline AB
Program för Bergavägen - stadskarta
In Kommunen

Ett utkast till aktivitetsplan för 2010 fastställdes vid styrelsemötet den 1/12 som
underlag för fortsatt planering. Frågan om ansvar för midsommarfirandet
diskuterades liksom möjligheten av en kulturvandring i Österskär.
Beslut: Jörgen Thulstrup kollar med Carl Oscar Törnros och Gertrud Hillgren om
de kan se någon lösning beträffande midsommar.
Katrin Göpel undersöker förutsättningarna för en Österskärsvandring.
Hans Rockberg gjorde i anslutning till en utdelad folder reklam för klimatmässan
”Klimatsmart” den 12-13 mars på Runöskolan. Mässan är ett samarrangemang
mellan Runö folkhögskola, ÖHF, Naturskyddsföreningen Österåker, Österåkers
sportfiskeklubb,, Åkersberga trädgårdssällskap, Trälhavets båtklubb och
Energirådgivningen.
Beslut: Information om mässan läggs ut på ÖHF:s hemsida.
Hans von Matérn meddelade att den nya kopiatorn under tryckningen av senaste
Milstolpen haft ett allvarligt pappersstopp, vilket medfört att Jenniki fått trycka
halva upplagan. Tekniker kommer den 13/1 att byta ut en s.k. pappersguide.

Bevakningslista (tom)
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Aktivitetsplan 2010

Klimatmässa

Kopiatorn

§ 13

Nästa möte

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 2/2 2010 kl. 18.00 i Vita Huset. Till detta
möte inbjuds representanter för medlemskommittén.

§ 14

Mötets avslutande

Avslutning

Mötet avslutades kl. 20.15

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Katrin Göpel
Justerare
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