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Styrelsemöte i Orkesta hembygdsförening
den 10 april 2005, nr 3
Närvarande: Gunnar Bergsten, Anethe Bondesson, Ingemar Borelius, Lars Fajerson,
Roland Janson, Susanne Lindstedt, Håkan Nilsson, Janne Nordahl, Peter Rimbe, Åsa
Westberg.
Protokollförare: Ingemar Borelius

Föregående protokoll
Ingen kommentar
Beslutades att föreningens protokoll i fortsättningen ska läggas ut på hemsidan.

Ekonomin
Lars informerade om att 186 personer har betalat medlemsavgiften till dags dato. Lars
skickar påminnelse till de som betalat tidigare men som ännu inte betalat för året.
Lars presenterade en ekonomisk rapport som uppvisar ett fortsatt gott ekonomiskt läge.
Gunnar fortsätter arbetet med att hitta en ny kassör som successivt kan ta över
kassörsrollen under året.

Bygdegården
Byggnadsgruppen fortsätter planeringen inför ombyggnaden av hall och toaletter.
Roland ansvarar för arbetet. Målsättningen är att ombyggnaden ska genomföras under
september då ingen uthyrning får ske. Noterades att nödvändig hänsyn måste tas till
”kyrkis” vid planering och genomförande av ombyggnaden.
Besked om eventuella ombyggnadsbidrag beräknas komma i maj. Det beslutades att
den angelägna ombyggnaden, om bidrag uteblir, ska genomföras med föreningens
egna medel.
Roland rapporterade att Ljus och Kraft har inventerat belysningen i det stora rummet.
Beslutades att Roland kan initiera inköp och installation av takarmatur för 21 000 kr
under förutsättning att det sökta bidraget för ombyggnad av hallen beviljas. Om inte
avvaktas en total budgetering av alla nödvändiga renoveringsåtgärder.
Förutsättningarna för en förbättrad parkering uppe vid Hembygdsgården diskuterades.
Beslutades att Roland initierar ett arbete för att iordningsställa en mindre parkeringsyta
direkt till vänster vid uppfarten mot Hembygsgården.
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En städdag genomförs den 23 april för uppsnyggning runt gården. Gunnar ordnar
affischer.
Roland och Gunnar ordnar med återflyttning av boden till ursprunglig plats.
Gunnar fortsätter gallringen av omkringliggande skog men avvaktar lövsättningen för att
se vilka träd som kan sparas.

Uthyrningen
Ingemar presenterade ett förslag på en blankett för tecknande av hyresavtal. Det
beslutades att blanketten ska nyttjas med vissa justeringar. Blanketten ska finnas på
hemsidan så att en hyresgäst själv ska kunna skriva ut den och skicka in den i
undertecknat skick.
Beslutades att prislistan för hyra av gården ska ses över när ombyggnaden av hall och
toaletter är klar. Anethe förbereder ett förslag där även en förskottsbetald bokningsavgift
bör finnas med.
Noterades att gårdsvärden måste kontrollera att förbrukningsartiklar finns i tillräcklig
mängd.

Genomförda medlemsaktiviteter
Pubaftonen den 9 april var en succe med 95 deltagare vilket ligger nära tidigare rekord.
Noterades att succébandet Brothers gärna kommer tillbaka på en pubafton i höst.

Kommande medlemsaktiviteter
Några föräldrar, Gunilla Lundh m. fl., har tagit initiativ till att återuppta en
ungdomsverksamhet på hembygdsgården. Beslutades att verksamheten ska
genomföras på försök på fredagar under våren.
En namngiven huvudansvarig förälder ska finnas och avrapportera verksamheten till
styrelsen i samband med styrelsemötena. Två ansvariga föräldrar ska finnas på plats
vid varje tillfälle. Anethe Bondesson är ansvarig kontaktperson i styrelsen och tar fram
förslag på regler för verksamheten tillsammans med den ansvarige föräldern.
Hanteringen av situationer där en hyresgäst behöver förbereda en aktivitet redan på
fredagskvällen diskuterades. Det beslutades att ungdomsgruppen vid sådana tillfällen
bara ska ha tillgång till rummet i källaren.
En barnteater genomförs i hembygdsgården den 16 april för barn i åldrarna 3 – 6 år.
Barnen i publiken deltar själva i skådespelet. Anethe är med från styrelsen i samband
med teatern.
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Den av Inez Emt-Hallberg föreslagna studiecirkeln i släktforskning skjuts upp.
Eftersom arbetet var tänkt att bedrivas med stöd av Internet, för nedladdning av
släktdata, bör det planerade ADSL införandet i Lindholmen ha genomförts först.
Roland ansvarar för planeringen inför Valborg och tar kontakt med ansvarig i MOIF.
Inköp av facklor och fyrverkerier sker i samma mängd som förra året.
Brandvaktsschema sätts upp. Gunnar utbringar ett leve för våren kl 21 00 då även
brasan tänds.
En kulturvandring (alt cykeltur) genomförs den 21 maj med sevärdheterna runt Granby
gård som mål. Lars, Susanne och Roland ansvarar för genomförandet. Samling sker vid
Hembygdsgården kl 11 00. Matsäck medtages.
Midsommarfesten diskuterades. Peter undersöker om vi kan få hjälp av de duktiga
lekledare och musiker som tidigare anlitats. Lars undersöker om det tidigare anlitade
folkdanslaget är beredda att medverka i år också.

Övrigt
Anders Rönnholm presenterade preliminära planer på etablering av en Lionsförening i
Lindholmen. Förutsättningarna för någon form av samverkan mellan Lions och
Hembygsföreningen diskuterades.
Anders berättade att Lions är en politiskt och religiöst obunden välgörenhetsorganisation. Den är verksam i 190 länder. I Sverige finns 15 000 medlemmar fördelade
på 550 lokala klubbar. Alla är välkomna som medlemmar.
30 mkr samlas in i Sverige årligen och pengarna går till både lokal och internationell
välgörenhet via lokala klubbar. Varje klubb beslutar själv hur insamlade medel ska
fördelas. Man har inga egentliga kostnader utan i princip all verksamhet administreras
på frivillig basis.
Lions i Vallentuna är den klubb som samlar in mest i Sverige. Förslag finns att etablera
en lokal klubb i Lindholmen och en grundförutsättning för detta är att minst 20 personer
är intresserade av att vara medlemmar.
Hembygdsföreningen ställer sig positiv till någon form av samverkan. Beslut om
formerna för en sådan samverkan tas efter att en klubb eventuellt har bildats.
Noterades att Göran Eriksson föreslagit någon form av samverkan mellan
Hembygdsföreningen och Gustav Vasa stiftelsen. Roland kontaktar Göran för att
bjuda in honom till nästa styrelsemöte.
Noterades att Hembygdens kyrka har ett infomöte den 14 april. Ca 10 personer bjuds
på kaffe. Roland ansvarar.
Samspel i Lindholmen. Carl-Axel Olsson med fl bjuder in till ett infomöte den 20 april
kl 19 00 rörande en lokal samverkan mellan kyrkan och lokala organisationer.
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Ingemar kontaktar Bibbi Söderberg på Gustav Vasa-skolan för att diskutera ansvar och
former för förvaltning av de informationsskyltar som elever vid skolan tagit fram och
placerat vid olika historiska sevärdheter i Orkesta. Roland och Susanne medverkar om
möjligt vid en träff med skolan.
Ingemar kontaktar kommunstyrelsen för att undersöka möjligheterna att ordna en lokal
hearing i syfte att ge de boende i Orkesta möjlighet att diskutera lokala miljöfrågor mm
någon gång i höst. Lars och Susanne deltar i planeringen av en eventuell hearing.
Infobladet den 16/4. Gunnar ansvarar för produktionen. Anethe ansvarar för tryckningen
på kommunens kopiator.

Post
Ingen inkommande post fanns för rapportering.

Nästa möte
Onsdagen den 25 maj kl 19 00.

Bevakningslista 050410
Aktivitet

Status /kommentar

Tider

Ansvarig

Styrelsen
Kommande
styrelsemöten
Månadsvärdar

25/5 kl 19 00, 15/6 kl 19 00, 27/6 kl 19 00

Gugge och
Ingemar

02/Roland, 03/Gunnar, 04/Håkan, 05/Åsa,
06/Janne.
Kerstin har skrivit en checklista över vad
månadsvärden skall göra och hyresgästens
checklista, bifogas till protokollet.

Skötsel av gården
Renovering hall,
toaletter, och entré.

Belysning
Översyn av
elinstallation
Översyn av borden

Nya toaletter, en handikappsanpassad. Ny
isolering och nya ytskikt i hallen.
Handikappsramp till trappan.
Bidragsansökan inlämnad till Boverket. En
oberoende person skall granska arbetet och
ekonomin före och efter, Roland kontaktar
Per Lindström Peli Bygg och Lars
föreningens revisorer.
Belysningen i stora salen ses över
Görs i samband med ombyggnaden.
Borden behöver åter igen ses över, de är
vingliga. Stora bordet skulle få en ny skiva.

Besked i
maj.
Byggstart
september

Roland

Klart 2005
2005?
2005?

Roland
Håkan
?
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Utvändig
renovering av
gården
Fällning av
skorstenen
Gallring runt gården

Nycklar

Målning av fasad. Norrsidan återstår.
Målning och eventuell kittning av fönster.
Målning av grund?
Genomförs i vår.
Målsättning att öppna upp runt gården,
skapa förutsättningar för en mer
parkliknande växtlighet och att rensa bort
avverkningsmogna träd. Gugge fortsätter
avverkningen så fort han får tid.
Lars har tryckt upp fler nycklar, en lista görs
över vem som har nycklar till ytterdörr,
källare, kyrkisrummet och boden.

…………………………………..
Gunnar Bergsten

Roland
Roland
Maj – 05?

Gugge

Snarast

Lars

…………………………………..
Ingemar Borelius
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