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Protokoll fört vid höstmöte med Österåkers 

hembygds- och fornminnesförening 

söndagen den 16 november 2014 
Närvarande: 39 personer, se närvarolista, bilaga 1 

 
§ 1 ÖHF:s ordförande Sven Hugosson hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.  Öppnande 

§ 2 Sören Norrby valdes till ordförande för årsmötet. Mötesordförande 

§ 3 Jörgen Thulstrup valdes till mötessekreterare. Mötessekreterare 

§ 4 Att tillsammans med mötesordföranden justera höstmötets protokoll valdes Lennart Johansson och 

Thea Nilsson. 

Justerare 

§ 5 Förslag till dagordning hade utsänts tillsammans med kallelse till mötet. Dagordningen godkändes. 

Att ta upp under punkten övrigt anmäldes: 

1) Tunaborgen. 

2) Domarringsbacken. 

3) Tingshuset. 

4) Byggruppens arbete. 

5) Långhundraleden. 

Dagordning 

§ 6 Jörgen Thulstrup redogjorde för stadgarnas bestämmelser och styrelsens handläggning varefter 

mötet beslutade att godkänna utlysandet av mötet. 

Utlysande 

§ 7 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015 samt förslag till budget och medlemsavgifter för 

2015 har utsänts med kallelsen till mötet. Sven Hugosson kommenterade verksamhetsplanen och 

framhöll bl.a. behovet av fler aktiva. En översiktlig lista med föreningens arbetsuppgifter delades 

ut, med möjlighet att där anteckna sig. Styrelsen föreslår, i särskild proposition, att årsavgiften för 

medlem fr.o.m. 2015 höjs till 200 kr för vuxen medlem och för familj till 250 kr. Skälet till detta är 

dels att Sveriges hembygdsförbund och Sthlms läns hembygdsförbund sammantaget höjt 

medlemsavgiften med 35 %, dels ökade kostnader för att hålla ÖHF:s alla hus i stånd.  

Verksamhetsplan, budget och höjda medlemsavgifter godkändes med tillägget att i 

verksamhetsplanen skall ingå uppgiften att medverka i skoltävlingen ”Vem vet mest om 

Österåker”. Vidare bör styrelsen till Sveriges hembygdsförbund reagera över det sena beskedet om 

höjd medlemsavgift.    

Verksamhetsplan, 

budget och med-

lemsavgifter 

§ 8 På valberedningens förslag omvaldes Sonja Almsätter, Hans Rockberg, Björn Sundman och Jörgen 

Thulstrup samt nyvaldes Bo Hedenstedt som styrelseledamöter för 2015-2016. 

Styrelseledamöter 

§ 9 På valberedningens förslag valdes Britt-Marie Bredberg som revisor för 2015-2016 (omval) och 

Britt-Marie Eriksson som revisor för 2015 (fyllnadsval). Som revisorssuppleanter omvaldes Tage 

Lundberg för 2015-2016 och nyvaldes (fyllnadsval) Gunilla Arefall för 2015. 

Revisor och revi-

sorssuppleant 

§ 10 Jörgen Thulstrup anmälde att styrelsen beslutat att årsmötet skall hållas söndagen den 12 april 

2015 kl. 13. Motioner ska vara inlämnade fyra veckor före detta datum, dvs. senast den 14 mars. 

Datum för års-

mötet 

§ 12 Jörgen Thulstrup anmälde att inga motioner inkommit före den 1 september, den senaste tidpunkt 

som gäller enligt stadgarna § 7. 

Motioner 

§ 13 Övriga frågor 

1. Gunnar Winberg orienterade om aktuella frågor rörande Tunaborgen, bl.a. gjordes under två 

dagar i mitten av oktober med hjälp av Riksantikvarieämbetet en s.k. georadarundersökning 

av området runt borgen i syfte att kartlägga ev. byggnadsrester och andra föremål. Han ansåg 

att det behövs en rejäl satsning för att göra borgen mera tillgänglig och att detta är en uppgift 

för kommunen. Han gav exempel på åtgärder som kan vidtas.  

2. Tage Lundberg gav en resumé över hur ärendet med den s.k. Domarringsbacken har 

hanterats. Han ansåg att myndigheterna skött ärendet uppenbart felaktigt och att det är fråga 

om den största kulturmiljöskandalen i Österåkers historia. Han ansåg att ÖHF borde agera, 

bl.a. mot länsstyrelsen, för att få det positiva förhandsbeskedet om bygglov upphävt. Karta 

över Norröområdet med Domarringsbacken bifogas som bilaga 2. 

3. Anita Carstam ställde fråga om ansvarsförhållandena rörande Tingshuset på Norrö. Sven 

Övriga frågor 
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Hugosson svarade att det är kommunen som äger fastigheten och har det fulla ansvaret för 

denna. Enligt ett muntligt avtal svarar kommunen för det yttre underhållet och ÖHF för det 

inre. ÖHF har med kommunen (Emil Sjölund handläggare) aktualiserat ansvarsfrågorna i 

syfte att framgent endast svara för verksamheten i skolmuseet.   

4. Lennart Johansson redovisade på förfrågan vilka arbetsuppgifter, sammanlagt 13 st, som 

Byggruppen utfört sedan föregående medlemsmöte. Han beskrev också närmast förestående 

uppgifter, 3 st. En spontan applåd följde. 

5. Björn Pålhammar kommenterade den nyss genomförda ombyggnaden av Roslagsbanan ur ett 

Långhundraledsperspektiv.  Han pekade därvid på att det nu finns en passage under järnvägen 

mellan Gottsunda och Täljö, så att det nu är möjligt att följa den forna leden från Lillträsket 

via Storträsket och vidare mot väg 276.  

§ 16 Mötets avslutande 

Mötets ordförande förklarade kl. 14.20 höstmötet avslutat. 

Avslutande 

 

Förteckning över bilagor 

1. Närvarolista (endast till originalprotokollet) 

2. Karta över Norrö ur Häfte 1 Säby-vandringen. 

 

 Vid protokollet: Justeras: 

 

 

        Jörgen Thulstrup                                                                          Sören Norrby 

        Mötessekreterare         Mötesordförande   

                 

 

 

         Lennart Johansson                                                                     Thea Nilsson 

         Justerare                                                                                     Justerare 

 

Efter mötesförhandlingarna serverades kaffe och kaka, varefter arkeologen Andreas Forsgren till bilder höll ett utomordentligt 

intressant och lärorikt föredrag om Österåkers fornminnen. Jörgen Thulstrup framförde ett varmt tack från mötesdeltagarna.  

 


