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

Håkan Nilsson, styrelseledamot
Vem är Håkan Nilsson?
-Jag är 50+ och har tidigare bott i Täby kyrkby och drivit
bensinstation med verkstad. Numera Lindholmenbo.

Varför medlem i Hembygdsföreningen och sedan
hur länge?
-Har varit medlem sen 2001 och i styrelsen sen 2002. Blev
tillfrågad av Roland Janson - som är en gammal motorsportkompis
inom rallysporten - om jag kunde hjälpa till i föreningens arbete.

Ansvarsområden i styrelsearbetet?
-Mitt ansvar är att hjälpa till där det behövs i Bygdegården.
Roland har huvudansvaret för fastigheten och "basar" då över
Janne, Peter och mig.

Hur trivs Håkan med styrelsearbetet?

-Jag tycker det är trevligt att vara med i styrelsen. Emellanåt
kan det dock vara svårt att få tiden att räcka till för allt.

Framtidstro vad gäller Hembygdsföreningens
arbete och varande?

-Hembygdsföreningen bör ha en god framtid för uthyrning och
aktiviteter nu när vi har fått färdigt en del av renoveringen av
Bygdegården. Renoveringen har verkligen lyft upp det första
intryck man får när man kommer till Bygdegården.

Bli medlem i Orkesta Hembygdsförening!
Medlemsskap (gäller för hel familj) kostar 150:-. Som medlem
stöder Du föreningens arbete! Bor Du i Orkesta kan Du hyra
Bygdegården billigt. Du som vill hyra - kontakta Åsa
Westberg (08-512 403 34). Vissa av våra tillställningar
kräver också att Du är medlem. Föreningens postgiro: 615 98
-9

Verksamhetsplan... (forts från sid 1)
Värna om hembygden
Stor vikt läggs vid en löpande dialog med församlingen
och andra lokala föreningar i syfte att gynna den lokala
miljön och lokala verksamheter.
Styrelsen deltar aktivt i planeringen av arrangemang
som är gemensamma för Kulturnämnden och andra
hembygdsföreningar i kommunen.
Möjligheterna att bjuda in företrädare för kommunen till
öppna lokala hearings ska löpande utnyttjas. En tanke
är att de boende där skulle kunna ges

tillfälle att framföra synpunkter och önskemål
rörande den lokala miljön och kommunens lokala
verksamhet.
Styrelsearbetet och kommunikationen med
medlemmarna
Verksamhetsformerna i styrelsen ses över i syfte att
effektivisera och om möjligt också få in flera
medlemmar i styrelsens arbete. Grundläggande är
att arbetet i den ideella föreningen ska vara roligt.
Möjligheterna att ytterligare förbättra utnyttjandet
av den fina hemsidan utreds tillsammans med webmastern Peter von Schoultz.

