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Prel. plan för näs ta halvår - 2011:
torsd. 20/1 kl 19 Brasafton - om en
segling med briggen Tre Kronor.
(Ragnar Poijes o J. Thulstrup).

HÖSTMÖTET
Med detta utskick bifogas höstmötets protokoll samt Milstolpen nr
5 och Österåkerskalendern 2011.
John Ehltons tavla som visas på
omslaget av Milstolpen nr 5 hänger
nu på Vita huset i stora salen.

torsd. 17/2 kl 19 Brasafton om
Skirhults historia – gård, människor,
natur. ( D. Södergren, H.Rockberg).
torsd. 17/3 kl 19 Brasafton - ”Sång
och musik från gamla stenkakor”
(Bengt Rundquist) .
sönd. 17/4 kl 13 Årsmöte. Samt
om båtliv förr och nu (Christer
Fagerhäll TBK).
torsd. 30/4 kl 18.30 Valborgsfirande
i Ekbacken.
tisd. 3/5 kl 18 Vandring i Åkerstorps
området. (Carl-Göran Backgård).
lörd. 7/5 kl 9.30 Kulturutflykt till
bl.a. Rönningeby med Täby
hembygdsfören. (Hans Rockberg).
tisd. 17/5 kl 18 Vandring i Smedbyområdet (Jörgen Thulstrup).
torsd. 19/5 kl 18 Vandring i områd.
Stenhagen/ kyrkan. (Hans Rockberg).
tisd. 24/5 kl 18 Vandring i Österskär.
(Ö. Villaägarfören. Magnus Jansson).
lörd. 28/5 kl 13.30 Vandring i Rydboholm. (Hans Rockberg).
lörd. 4/6 kl 13.30 Torpvandring
(Torpgruppen).
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Sven Hugosson:
Det är hedrande att bli jämförd
med "Uncle Sam" som rekryterade
amerikanska soldater till Första
Världskriget. ÖHFs läge är givetvis
inte på långa vägar så kritiskt, varje
jämförelse haltar kraftigt. Men vi
behöver flera glada och aktiva medarbetare. De som arbetar i föreningen
idag är just sådana personer, men de
är inte många nog för allt det arbete
som behövs, och som vi skulle vilja
göra. Exempelvis behöver vi praktiskt
arbetande händer i byggnadsunderhållet, och hjälpande händer när vi
skall fira Valborg, Nationaldag, Midsommar och Kanalens Dag, då
föreningen har varierande grad av
ansvar för det som händer. Det finns
också mycket annat att göra. Hör av
dig och tala om vad du tycker att du
vill och kan.
Kontakta:
Barbro Svärd
tel. 540 217 64 , e-post:
barbro.svard@hotmail.com

DOMARRINGSBACKEN
Vid styrelsemötet den 2/11 sammanfattade Jörgen Thulstrup förhistorien
kring denna heta potatis.
Efter att byggnadsnämnden gett
ett positivt förhandsbesked om tillåtelse att bygga på Domarringsbacken
ansåg Sören Norrby dels att byggnadsnämnden inte följt sin uppgift att
beakta kulturarvet i sitt beslut, dels att
länsstyrelsen gör en alldeles för snäv
avgränsning i sitt avslagsbeslut. Kulturarvsaspekten är överhuvudtaget
inte nämnd. Han anser att vi därför
bör göra ärendet till en principfråga i
syfte att ändra ”fast praxis” att bygglovsärenden endast kan överklagas av
närboende. ÖHF beslöt att i Förvaltningsrätten överklaga det nu aktuella
länsstyrelsebeslutet. Ärendet behandlades även på ÖHF:s höstmöte den

Redaktör Hans von Matérn

14/11 då Björn Pålhammar tog upp
hotet om att bebygga Domarringsbacken som innehåller ett fornminne
vilket är en del av kulturarvet. Han
undrade över läget i ÖHF:s agerande i
denna fråga.
Ordförande Sven Hugosson svarade att ÖHF i en mycket skarpt formulerad skrivelse till Förvaltningsrätten överklagat ett länsstyrelsebeslut
att avvisa ÖHF:s överklagande av förhandsbeskedet om bygglov på denna
plats.
Björn Pålhammar pekade på
omorganisationen av kommunförvaltningen där en mycket stor Samhällsbyggnadsnämnd inrättats. Han menade att ÖHF aktivt och tidigt i processerna måste försöka få ett inflytande så att kulturarvsfrågorna inte
schabblas bort. Ordföranden konstaterade att detta blir en viktig fråga för
styrelsen.

SÄBYVIKEN
Vid styrelsemötet den 2/11 behandlades den tänkta exploateringen vid
Säbyviken. Jörgen Thulstrup nämnde
att länsstyrelsens omfattande och
delvis kritiska kommentarer till den
tänkta exploateringen och våra kom-

mentarer har tidigare sänts ut till
medlemmarna. Här nedan är ett utdrag ur vårt remissvar från d. 12/6
2010 (se även hela remissvaret på
hemsidan):
-”Det föreslagna programmet behandlar en del av ett mycket intressant område i Österåker.
Det vidsträckta gamla åkerlandskapet ända från torpet Rännilen i
norr till Säbyviken i söder utgör ett
mycket vackert och fantasieggande
landskapsrum. En viktig del i detta
rum är det vattenflöde som utgörs av
Ubby å. Detta område har även
mängder av kända spår från gamla
tider, främst mängder av gravar och
gravfält från järnåldern. Dessa
fornlämningar täcker en mycket lång
sträcka på den västra höjdryggen mot
Ubbysänkan.
Vi menar att detta område är så
viktigt för vår kommun att ingrepp
här måste göras med minsta möjliga
påverkan. Detta betyder att det inte

kan vara lämpligt att planera hallbyggnader eller annan för ögat störande verksamhet vid Norra Säbyvikens
strand. Siktlinjen måste vara fri längs
Ubbysänkan ned mot Säbyvikens
vatten. Det vore i högsta grad lämpligt att upprätta något form av skydd
för denna landskapsbild...”

VÅR NYE STYRELSELEDAMOT

Björn Sundman, invald som ledamot i
styrelsen vid höstmötet 14/11

Karta visande området (ur Alf
Nordströms bok ”Kring Trälhavet”)

Vi hälsar Björn Sundman välkommen som ledamot av ÖHF:s styrelse.
Björn är säkert välkänd av alla de
som intresserar sig för den kommunala politiken. Han har från 2002
agerat som representant för (s) i
kommunstyrelsen och som oppositionsråd. Född 1952 och uppvuxen i
södra Stockholm har han en lång,
varierad yrkes- och facklig bakgrund,
bland annat som lärare vid LO-skolan
Runö. Vi hoppas Björn med sin
erfarenhet från olika fält skall medverka i arbetet att föra ÖHF:s verk-

samhet framåt och att han skall trivas
i styrelsens och föreningens gemenskap.
Gunnar Winberg

VEM VET MEST OM ÖSTERÅKER?
är namnet på ett ambitiöst projekt
som syftar till att öka kunskapen om
vår kommun bland eleverna i årskurs
4 och förhoppningsvis också bland
deras föräldrar.
Medlemmar från ÖHF besöker
de klasser som anmält sig till projektet och medverkar i lektioner och
visar fotografier som belyser kommunens historia, natur, näringsliv och
utveckling. Klasserna förses också
med undervisningsmateriel ur ÖHF:s
produktion. Avsikten är att klasserna
sedan på olika sätt skall arbeta med
ämnesområdet och på bästa sätt
förbereda sig för själva tävlingen,
som består av två steg: alla klasser
deltar först i en ’kvalificeringsomgång’ i mars-april. Ur denna, som
sker skriftligt, gallras de tre bästa
klasserna fram. En final kommer
sedan att äga rum i Alceahusets
kommunfullmäktigesal någon gång i
april-maj, varvid fina priser kommer
att tillfalla de tre lagen.
Vi samarbetar i detta projekt med
kommunledningen. Kommunalrådet
Elisabeth Gunnars har visat stort
intresse för projektet och på olika sätt
stöttat arbetet. Vi har som målsättning
att göra detta projekt till ett årligen
återkommande evenemang - droppen
urholkar stenen!
Gunnar Winberg

NY FÖRESTÅNDARE FÖR VITA
HUSET
Från och med 1 januari blir det en ny
person som ansvarar för bokningar
och förfrågningar när det gäller
uthyrning av Vita huset. Det nya
telefonnumret blir 070-685 29 00 och
nya företåndarens namn är Kerstin
Lindberg. Till dess gäller fortfarande
de tidigare uppgifterna..

Vi vill ha din e-postadress!
Då har vi möjlighet att skicka inbjudningar och nyheter direkt till dig!
Skicka ett mail till

webmaster@milstolpen.org
så kan vi nå dig enkelt i framtiden!
Annars hittar du all information på

www.milstolpen.org

Österåkerskalendern för 2011 som
nu skickas ut i denna sändning är ett
verk som Hans Rockberg i stort sett
ska ensam ha äran av. Han tar fram
gamla bilder ur vårt arkiv i samarbete
med Gunnar Winberg och komponerar ihop texter och bilder samt
raggar sponsorer och annonsörer.
Hans Rockberg efterlyser någon som
kan hjälpa till med detta roliga arbete.
Kalendern skickas ut gratis till
samtliga medlemmar. Dessutom sker
försäljning hos frivilliga butiksägare
och av skolungdomar som tjänar en
slant på varje försålt ex.

