Protokoll fört vid styrelsemöte nr 7
tisdagen den 1/9 2009 kl. 18 i Vita huset

§1

Öppnande

Mötets öppnande
Föreningens ordförande Suzanne Hillgren förklarade styrelsemötet öppnat.

§2

Upprop

Upprop
Närvarande ledamöter: Katrin Göpel (del av tiden), Suzanne Hillgren, Ingemar
Jansson, Hans von Matérn, Sören Norrby, Hans Rockberg, Barbro Svärd, Jörgen
Thulstrup och Carl Oscar Törnros (del av tiden). Övrig närvarande: Carl-Göran
Backgård.

§3

Dagordning

Godkännande av dagordning
Förslaget till den dagordning som utsänts med kallelsen godkändes med tillägg av
punkterna § 7 punkterna 4-6, § 8 punkterna 6-13 och § 10 punkterna 2-5.

§4

Justering

Justering
Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Hans von Matérn.
Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset måndagen den 7/9 kl. 15.00.

§5

Bordlagda ärenden (inga)

§6

Beslut som presidiet fattat
1.

§7

Lennart Johansson bemyndigas att köpa en motorgräsklippare, avsedd i första hand
för Tingshustomten, inom en kostnadsram av 5000 kr.
Beslut: Kostnadsramen ändras till 6021 kr. Dessutom avsätts 1980 kr för
renovering av gräsklipparen vid Vita huset.

Nya ärenden
1.

Hans von Matérn kommenterade ett utkast till liten Milstolpe och orienterade om
avsett innehåll i nästa stora Milstolpe. I samband därmed diskuterades dels
resterande delar av årets program och vad som skall stå härom i lilla Milstolpen,
dels tidpunkter för istopp.
Beslut:
1) Besök vid Ljusterö hembygdsmuseum och hembygdsgård genomförs den
10/10. Katrin Göpel sammanhållande.
2) Brasafton den 22/10. Hans Rockberg berättar, till bilder, om några
handelsbodar i Österåker.
3) Brasafton den 19/11. Gunnar Winberg leder frågesport och Hans Rockberg
visar bilder på temat ”mystiska ting”.
4) Istopp av liten Milstolpe onsdagen den 9/9 med början kl 10.
5) Istopp av stor Milstolpe den 19/10 med början kl 13.

Nästa Milstolpe

2.

Jörgen Thulstrup delade ut ett utkast till verksamhetsplan för 2010, vilken skall
beslutas på höstmötet. Som ett förslag till underhållning efter förhandlingarna, för
att locka deltagare, presenterade han gruppen ”Vismust” (Heike och Anders
Gustafson). Repertoaren består främst av svenska visdiktares verk.
Beslut:
1) Utkastet till Verksamhetsplan för 2010 granskas av samtliga. Synpunkter
under hand till Jörgen senast den 28/9 inför utskick av dagordning för

Höstmötet den
14/11
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3.

4.

5.

6.

§8

nästa styrelsemöte.
2) Samtliga funderar på om ”Vismust” kan vara lämplig underhållning vid
höstmötet. Om inte, förslag till vilken underhållning som i stället bör
arrangeras. Besked till Jörgen senast under fredagen den 4/9, varefter
Jörgen ger positivt eller negativt besked till ”Vismust”.
Sören Norrby anmälde att han skrivit yttrande över ett förslag till bildandet av
Näsuddens naturreservat. I yttrandet poängteras bl.a. reservatets stora
kulturhistoriska värde. ÖHF instämmer i Naturskyddsföreningen Österåkers
synpunkter och förslag. I en bilaga till yttrandet ges litteraturhänvisningar som kan
användas för kunskaps- och informationsspridning.
Sören Norrby anmälde att ”Vision 2020” resp. ”Ny styrmodell för Österåkers
kommun” presenteras på kommunens hemsida. Enskilda och föreningar uppmanas
att komma med synpunkter. Sören menade att kulturarvet är styvmoderligt
behandlat. De båda dokumenten är viktiga och ÖHF borde yttra sig, bl.a. med
synpunkter med relevans för utformningen av ett kultur- och fritidsprogram.
Beslut: Sören Norrby, Carl-Oscar Törnros och Hans Rockberg utformar ett utkast
till yttrande som föreläggs styrelsen vid nästa sammanträde.
Jörgen Thulstrup refererade en skrivelse (skr. 111) från Marie-Louise Berthels i
vilken hon föreslår en befattningsbeskrivning för arbetet med att hyra ut Vita huset
och dansbanan samt högre ersättning för detta arbete.
Beslut: Ett nytt avtal skall tecknas med Marie-Louise Berthels med utgångspunkt
från hennes förslag. Jörgen kallar Marie-Louise till överläggning om ett avtal. I
mötet deltar även ordföranden och kassören.
Hans Rockberg anmälde att remisshandlingar inkommit för dels planprogram för
Ljusterö (skr. 105), dels detaljplan för Mellansjö (skr. 106), dels detaljplan för
Bergsättra Västra (skr. 116).
Jörgen Thulstrup anmälde att kommunens AU den 19/8 beslutat att Bergsättraskolan skall ersättas med en ny skolbyggnad alldeles intill Tråsättraskolan. Med
utgångspunkt från kommunens karta över fornminnen (nr 133, 134 och 135 enl.
RAÄ:s förteckning) finns risk att dessa kan komma att beröras vid den aktuella
byggnationen. En kontroll med Sören Hjalmarsson har visat att nr 134 och 135 är
utgrävda och borttagna i samband med byggandet av Tråsättraskolan 1978. 133 är
delvis utgrävd.
Beslut:
1) Sören Norrby går igenom och bedömer om ÖHF skall yttra sig över
planprogram Ljusterö samt utformar vid behov ett yttrande.
2) Ingen erinran mot detaljplanen för Bergsättra Västra (skr. 117).
3) Jörgen Thulstrup utarbetar skrivelse till kommunen med krav på
försiktighet vid schaktning för den nya Bergsättraskolan.

Remiss ”Förslag till
bildandet av
Näsuddens naturreservat”
Remisser ”Vision
2020” resp. ”Ny
styrmodell för
Österåkers
kommun”

Nytt avtal för
Marie- Louise
Berthels

Planärenden

Rapporter
1.

2.

Ingemar Jansson kommenterade det ekonomiska läget. Han framhöll bl.a. att
intäkterna för Vita huset redan överskrider budget. Även Vita husets kostnader är
högre än budget, främst beroende på behovet att byta avloppspump. Icke förutsedda
kostnader för larmutryckning till Båtsmansmuseet (2 000 kr), byte av toalett i Vita
huset (1 800 kr), bygge av förråd (3 500 kr) samt kostnader för hyra och skötsel av
ljudanläggning vid valborgs- och midsommarfirandet (ca 5 000 kr) har betalats.
Beslut:
1) Gjorda utbetalningar godkänns.
2) Carl-Oscar Törnros kontaktar kommunen för att få bidrag för kostnaden för
hyra och skötsel av ljudanläggningen.
3) Suzanne Hillgren Kontaktar Lås & Larm för att få larmsensorn i
Båtsmansmuseets övervåning bortkopplad.
Sören Norrby redogjorde för läget i ärendet ”förhandsbesked om bygglov för
Domarringsbacken” (skr. 86, 91, 92 och 99). Han betonade ärendets komplexitet
och framhöll nödvändigheten av att noga analysera beslutsprocessen. Han
kommenterade ÖHF:s besvärsskrivelse till länsstyrelsen samt samverkan med ordf.
i AG Långhundra-leden. Vidare påpekade han att RAÄ en månad innan
kommunens positiva förhandsbesked uppvärderat värdet av fornlämningen i
Domarringsbacken. Han betecknade ärendehanteringen som ett ”skräckscenario att
behöva slåss mot byggnadsnämnden i den egna kommunen”. Om inte det positiva
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Ekonomi

Förhandsbesked
Domarringen

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

§9

förhandsbeskedet hävs bör hela frågan ges offentlighet i medierna.
Beslut: Redovisningen godkändes. Sören följer frågans vidare utveckling och
återkommer till styrelsen.
Jörgen Thulstrup anmälde att kommunen nu köpt och betalt Tingshuset samt
skickat in ansökan om lagfart. Kommunen avser arrendera ut Tingshuset till ÖHF
på motsvarande villkor som gällt tidigare. Jonas Norberg, Teknik och exploatering,
kommer att kontakta ÖHF för överläggning om nytt arrendeavtal.
Beslut:
1) ÖHF bör kräva att kommunen, innan ÖHF övertar Tingshuset enligt nytt
arrendeavtal, lagar skador på fasaden, drar in vatten och avlopp samt fäller
två träd (ask vid Tingshuset och lönn vid Drängstugan).
2) Carl-Oscar Törnros och Hans Rockberg medverkar vid träffen med Jonas
Norberg.
Jörgen Thulstrup nämnde att han i juli kontaktats av Ove Barrén i kommunen som
anmälde att Rolf Tennström på Smedby hört av sig om att få köpa kuskstallet med
intilliggande mark för att kunna utveckla Smedbystallet. Tennström har sedan inte
tagit någon ytterligare kontakt.
Beslut: ÖHF avvaktar i frågan.
Jörgen Thulstrup orienterade om det pågående varumärketsarbetet i kommunen,
bl.a. från ett sammanträde den 10/6. Vi mötet väcktes idén om att upprätta en lista
med händelser (milstolpar) som skulle kunna användas för att sprida kunskap om
Österåkers historia och också tas till utgångspunkt för jubileer. Denna uppgift
borde ÖHF svara för. Jörgen delade ut ett utkast till en sådan lista.
Beslut: Synpunkter lämnas till Jörgen om ”milstolpslistan”. Är det en bra idé? Hur
bör den i så fall kompletteras om den skall vidareutvecklas?
Carl-Göran Backgård redogjorde för läget i valberedningens arbete inför höstmötet.
Hans Rockberg anmälde att arbetet med nästa års kalender i stort sett är klart.
Hans von Matérn kommenterade en folder om skolmuseet i Tingshuset, där
Heather Robertson och Lennart Fehrm utarbetat texten och Hans gjort layouten.
200 ex har tryckts med svensk text och 100 med engelsk till en kostnad av 3 000 kr.
Beslut: Tryckning och kostnad godkänns.
Suzanne Hillgren meddelade att midsommarfirandet var lyckat, med fint väder och
god försäljning. Hon framförde ett särskilt tack till Barbro Svärd.
Suzanne Hillgren ställde frågan om vem som bestämt att ÖHF sponsrar Allsång i
Ekbacken, vilket står i annonsen. ÖHF borde inte ställa dansbanan till förfogande
gratis, i synnerhet som evenemanget inte ger ÖHF några intäkter.
Beslut: Frågan om att ta betalt vid Allsång i Ekbacken bordläggs för ytterligare
överväganden.
Suzanne Hillgren kommenterade folkfesten Kanalens dag den 30/8. Under
förberedelserna inträffade incidenten att någon kopplade ur elkabeln till
lottkiosken. I övrigt var arrangemanget bra, sett ur ÖHF:s synvinkel. Det gav
intäkter på 8 700 kr från försäljning av kaffe m.m. och på knappt 2 000 från loppis.
Beslut: Räkning på 500 kr, avseende förbrukad el, skall skickas till Projekt och
Media AB (Eva Jonsson). Lottkiosken bör få permanent strömförsörjning. Ingemar
Jansson lämnar förslag till åtgärder.
Hans Rockberg presenterade ett förslag till bussutflykt på temat Långhundraleden
för de mest aktiva i föreningen, med finansiering med Blå Vågen-pengar.
Beslut: Resa enligt förslaget, för högst 25 personer, planeras till den 24/4 2010
inom en kostnadsram av 10 000 kr. Resan förbereds av Hans Rockberg, Sören
Norrby och Hans von Matérn.
Hans Rockberg nämnde att två lag anmälts till årets Hembygdskavle den 19/9.

Skrivelser
81.
82
83.
84.
85.

Barbro Svärd redogjorde för innehållet i följande skrivelser:
Detaljplan Nantesvägen del 2
In Kommunen
Detaljplan Nantes
In Kommunen
Trafikplan 2010. Tack för medverkan i
In Kommunen
samrådet angående handlingsprogrammet.
Arrangemangsbidrag för anlitande av kören
In Kommunen
vid valborgsfirande beviljat med 1 500 kr.
Detaljplan för Rydbo station västra.
In Kommunen
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Tingshuset

Jordbruksmuseet

Varumärkesarbetet

Valberedningen
Kalendern
Folder om
skolmuseet i
Tingshuset
Midsommarfirandet
Allsång i Ekbacken

Kanalens dag

Blå Vågen

Budkavlen

86.
87.
88.

89.
90.
91.
92.

93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

110.
111.
112.
113.

114.
115.
116.
117.

§ 10

Överklagande över beslut ang Norrö 2:61.
Detaljplan Björnhammarvägen
Erbjudande om kåseri med bilder vid
samkväm. ”Vårt Sverige - En vandring genom
årstiderna.”
Tack i samband med Olle Löfgrens bortgång.
Beställningslista telekatalogen
Bekräftelse av överklagande Norrö 2:61.
Begäran om uppgifter som visar hur
byggnadsnämndens beslut ang. Norrö 2:61
berör ÖHF.
Yttrande över detaljplan Hästängsuddsvägen
del 2
Yttrande över detaljplan Björnhammarvägen –
Svinninge.
Yttrande över detaljplan Nantesvägen del 2 –
Svinninge.
Yttrande över detaljplan Nantes, Svinninge.
Detaljplan över Björnhammarvägen och delar
av Gränsridarvägen och Svartgarnsvägen.
Yttrande över detaljplan Nantes, Svinninge.
Komplettering av uppgifter om Norrö 2:61
Tack från Åke Öhmans familj i samband med
hans bortgång.
Begäran om redovisning av
musiktillställningar
Tack för uppvaktning
Angående medling, anläggningsärende Norrö
1:82
Påminnelse
Planprogram för Ljusterö
Planprogram för Mellansjö, Ljusterö
Inbjudan till Blå Vågenbankett 27/8
Protokoll från sammanträde 090528.
Välkommen till Budkavle 2009 i Lohärads
hembygdsgård.

Ut
In
In

Länsstyrelsen i Sthlms län
Kommunen
Svenska traditioner/Agneta
Svensson

In
In
In
In

Barbro Löfgren
Info-master Sverige
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen

Ut

Kommunen

Ut

Kommunen

Ut

Kommunen

Ut
In

Kommunen
Kommunen

Ut
Ut
In

Kommunen
Länsstyrelsen
Birgitta Öhman

In

STIM

In
In

Lars Alegren
Arrendenämnden

In
In
In
In
In
In

Begäran om hjälp att sprida enkät till
lantbrukare.
Ang. uthyrning av Vita huset och dansbanan.
Begäran att få lämna uppdraget som ledare för
Byggteamet
Anmälan att Bengt Rundquist är Länsförbundets kontaktperson med ÖHF.
Beslut: Sekreteraren inbjuder Bengt
Rundquist till nästa styrelsemöte.
Inbjudan till Roslagens turistdag den 8/10.
Miljöarbetet i Österåkers kommun
Detaljplan Bergsättra Västra
Yttrande över detaljplan för Bergsättra Västra

In

STIM
Kommunen
Kommunen
FixMedia
AG Långhundraleden
Lohärads
hembygdsförening/Anders
Törner
Lantbruksuniversitetet

In
In

Marie-Louise Berthels
Bo Lindström

In

Sthlmns läns hembygdsförbund/Bengt Rundquist

In
In
In
Ut

Turism-Österåker
Kommunen
Kommunen
Kommunen

Övriga ärenden
1.

2.

Jörgen Thulstrup anmälde att Bo Lindström inte längre vill leda byggteamet (skr.
112).
Beslut: Ärendet bordläggs.
Sören Norrby delade ut och kommenterade en rapport om läget beträffande
Kvisslingbytorpet. På grund av personalbyten vid Riksbyggen har arbetet blivit
försenat. Det är nu dags att genomföra kulturvandringar för nyinflyttade den 19,
20, 26 och 27 sept. kl. 14. Det är också aktuellt att inleda en programfas med
inventering och prioritering av renoveringsåtgärder, arbets- och
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Byggteamet behöver
en ny ledare
Kvisslingbytorpet

3.

4.

5.

ansvarsfördelning. ÖHF bör utse en referensgrupp och en kontaktperson för
fortsatta diskussioner med Riksbyggen.
Beslut:
1) Hans Rockberg söker kontakt med Helen Brunnström om hon är villig
att vara kontaktperson för renoveringsåtgärder .
2) Sören Norrby och Ingemar Jansson utgör kontaktgrupp mot
Riksbyggen. Jörgen Thulstrup frågar Bo Lindström om han är villig att
ingå i kontaktgruppen.
Suzanne Hillgren ställde frågan om ÖHF även i år skall arrangera julmarknad i
Vita huset och Hembygdsparken.
Beslut: ÖHF arrangerar inte julmarknad i år.
Barbro Svärd anmälde att nya medlemmar inbjuds till en träff i Vita huset den
13/10 kl. 19. Gunnar Winberg har lovat att göra repris på sin bildvisning från
förra tillfället. Hon föreslog att telefonsvararen på kontoret byts ut.
Beslut: Styrelsemedlemmarna bör närvara vid träffen. Åt sekreteraren uppdras
att inköpa en ny och bättre telefonsvarare.
Hans Rockberg väckte ånyo frågan om att hänga hembygdsmuseets utställning
om jordbrukutvecklingen i Alceahuset.
Beslut: Hans Rockberg och Jörgen Thulstrup arbetar vidare med frågan i syfte
att få utställningen hängd i korridoren i Alceahusets entréplan.

§ 11

Bevakningslista (tom)

§ 12

Nästa styrelsemöte

Julmarknad?

Träff med nya
medlemmar

Utställningen om
jordbruksutvecklingen
till Alceahuset

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 6/10 2009 kl. 17.30 i Vita Huset. Till
detta möte inbjuds dels Bengt Rundquist (jftr. skr. 113), dels soldat- och
torpkommittéerna.

§ 13

Mötets avslutande

Avslutning

Mötet avslutades kl. 21.55

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Suzanne Hillgren
Ordförande
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Hans von Matérn
Justerare

