
Profilen:  Vi fortsätter nu vår presentation av 
styrelsemedlemmarna i Orkesta hembygdsförening, och turen är 
kommen till 

Ingemar Borelius  

 

Hur trivs Ingemar med 
styrelsearbetet?  

Det är kul att delta i hembygdsföreningens 
styrelse. Det är ett härlig grupp människor som är 
med och vi kompletterar varandra på ett 
fantastiskt bra sätt. Det känns därför väldigt 
stimulerande inte minst med tanke på att vi just i 
år tagit på oss en del stora uppgifter för att 
modernisera gården och för att förbättra miljön 
runt gården. 

Bli medlem! 

Medlemsskap kostar 150:-/familj.  Bor Du i 
Orkesta kan Du hyra Bygdegården billigt. Vissa av 
våra arrangemang kräver också att Du är medlem. 

Föreningens postgiro: 615 98 - 9 
Du som vill hyra Bygdegården - kontakta Åsa 

Westberg, tel 512 403 34 eller 073-588 76 11 

Vem är Ingemar Borelius? 

Jag har hustru, två vuxna barn, två Labradorer och en 
katt och ägnar dagarna åt att utveckla Nordeas 
Internetbank.  

Ansvarsområden i styrelsearbetet?  

Jag är administrativt ansvarig i Hembygdsföreningens 
styrelse.  

Varför medlem i Hembygdsföreningen och 
sedan hur länge?   

Jag har varit medlem i hembygdsföreningen sedan jag 
och min familj flyttade till Orkesta för ca 17 år sedan. 

Hembygdsföreningen har ett särskilt ansvar att värna 
om bygdens intressen, att samla och sprida kunskap om 
bygden och dess historia och att vårda bygdegården så 
att den kan bli en levande mötesplats för invånarna.   

Framtidstro vad gäller 
Hembygdsföreningens arbete och 
varande?  

Personligen tycker jag att omvårdnaden av gården och 
trädgården/parken runt gården känns särskilt viktig just 
nu just för att skapa den trevliga, inbjudande miljö som 
kan locka invånarna att komma dit, ofta. Gården har 
många år på nacken och naturen runt gården har vuxit 
ganska ohejdat under många år. Med jämna mellanrum 
måste mer genomgripande insatser till för att förnya, 
modernisera. Då det gäller byggnaden sker förnyandet 
steg för steg. Då det gäller trädgården/parken runt 
gården måste en mer radikal gallring ske eftersom 
träden sedan länge är avverkningsmogna och ofta 
döende.  

Eftersom jag har ett brinnande intresse för historia 
tycker jag annars att torpinventeringen och liknande 
framtida inventeringar är särskilt spännande. Här finns 
ett stort utrymme för nya initiativ från intresserade 
sockenbor. Att fortsätta dokumentera hembygdens 
historia måste vara en central uppgift för en 
hembygdsförening men den kräver stöd från sockenbor 
utanför den redan hårt belastade styrelsen. 


