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Styrelsemöte i Orkesta hembygdsförening
den 2 juni 2005, nr 4
Närvarande: Gunnar Bergsten, Ingemar Borelius, Lars Fajerson, Roland Janson, Peter
Rimbe, Åsa Westberg.
Protokollförare: Ingemar Borelius

Föregående protokoll
Ingen kommentar

Ekonomin
Noterades med stor tacksamhet att en donation lämnats till Hembygdsföreningen från
Gustav Åkerbloms dödsbo.
Föreningen har fått en utdelning på aktierna i Elverket Vallentuna.
Gunnar fortsätter arbetet med att hitta en ny kassör som successivt kan ta över
kassörsrollen under året.
En delårsrapport skickas till styrelsen inför nästa styrelsemöte.

Bygdegården
Noterades att Boverket, enligt uppgift på Boverkets hemsida, har beviljat föreningens
ansökan om bidrag till ombyggnad/handikappanpassning av entré, hall och toaletter
med den begärda summan 161 000 kr. En formell skriftlig bekräftelse skickas av
Boverket inom de närmaste veckorna. Beslöts att Roland, som ansvarig för
byggnadsgruppen, återkommer med en genomförandeplan till nästa styrelsemöte.
Beslutades att Roland initierar en översyn av samtliga invändiga elinstallationer i
samband med installationen av takarmatur. Arbetet samordnas lämpligen med de
elarbeten som genomförs i samband med ombyggnaden av hall och toaletter.
Återflytten av redskapsboden har inte kunnat genomföras. Roland undersöker hur detta
kan genomföras på bästa sätt.
Beslutades att Ingemar ska kontakta Elverket Vallentuna för att undersöka
förutsättningarna att installera bredband (ADSL) på gården. Syftet är att säkerställa att
bredband kan installeras med kort varsel om särskilt behov uppstår.
En nyckellista sammanställs av Lars och biläggs detta protokoll. Noterades att två
nycklar ska finnas i macken.
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Uthyrningen
Noterades att Anethe för närvarande inte har möjlighet att hantera
uthyrningsverksamheten. Beslutades att Åsa tillsvidare tar över huvudansvaret.
Ingen uthyrning får ske under september och fram till den första helgen i oktober då
Pub-afton ordnas.
Det tidigare presenterade förslaget på en blankett för tecknande av hyresavtal ska
förses med vissa kompletteringar. Blanketten skickas ut i tid innan nästa styrelsemöte
för ett slutligt godkännande.

Genomförda medlemsaktiviteter
Noterades att Valborgsmässofirandet hade genomförts på ett städat och trevligt sätt.
Samtliga facklor i lagret hade sålts slut.
Kulturvandringen den 21 maj till sevärdheterna runt Granby gård samlade ett femtontal
deltagare. Ett stort tack framfördes till Lars, Susanne och Roland för en väl genomförd
aktivitet.

Kommande medlemsaktiviteter
Planeringen av midsommarfirandet gicks igenom i detalj. Noteringar se bifogad
checklista.
Beslutades att höstens första Pub ska genomföras lördagen den 8 oktober.
Höstens barnteater föreslås äga rum den 15 oktober. Lars undersöker
förutsättningarna.
Övriga genomgång av höstens program sker på nästa styrelsemöte.

Övrigt
Ungdomsverksamheten på gården diskuterades. Åsa bjuder in en representant för den
föräldragrupp som driver ungdomsverksamheten till nästa styrelsemöte för en
lägesavstämning.
Ingemar informerade om ett samtal med Bibbi Söderberg, rektor vid Gustav
Vasaskolan. Skolan har kontaktat föreningen med ett önskemål om att föreningen ska
överta ansvaret för de informationstavlor en femteklass satte upp på olika platser i
socknen i samband med 500-årsminnet av Gustav Vasas födelse. Ingemar granskar
skyltarna och återkommer med ett åtgärdsförslag till nästa styrelsemöte
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Det tidigare aviserade mötet med Göran Eriksson angående samverkan mellan
Hembygdsföreningen och Gustav Vasa stiftelsen föreslås ske i samband med
styrelsemöte i höst. Roland kontaktar.
Noterades att den opolitiska organisationen Hembygdens kyrka har haft ett par
infomöten. Ca 10 personer bjöds på kaffe.
Gunnel Orselius-DahI, vice ordförande i kommunfullmäktige, har lovat ställa upp i höst
på en hearing tillsammans med boende i området och Hembygdsföreningens styrelse.
Mötet föreslås ske någon gång i oktober, november. Syftet med mötet är att ge de
boende i Orkesta möjlighet att diskutera lokala frågor avseende vägar, stationen,
sjöarna, skolan, utbyggnadsplaner mm. Lars och Susanne deltar i planeringen.
Beslutade att Roland hissar hembygdsgårdens flagga på Sveriges Nationaldag.
Beslöts annonsera efter runstensfaddrar inom socknen som kan åta sig att sköta
tillsynen av en runsten var och att årligen tvätta rent stenarna med borste och rent
vatten.
Infobladet nr 3 skickas ut snarast möjligt, bl a med info om midsommarfestligheterna.
Gunnar varar för produktionen.
Noterades i övrigt att styrelsens protokoll ska vara utformade på ett sådant sätt att de
kan publiceras på föreningens hemsida. I övrigt fanns ingenting att notera rörande
hemsidan.

Post
Noterades att en ny publikation kallad ”Hembygdsguiden” givits ut av Sveriges
Hembygdsförbund med uppgift om bygdegårdar som står öppna för besökare. Orkesta
bygdegård har knappast ett kulturhistoriskt värde som kan vara av intresse för turister
eller andra intresserade. Det finns därför inget skäl för Orkesta hembygdsförening att
finnas presenterad i katalogen. Hembygdsguiden delas ut till turistbyråer, länsmuseer
och deltagande hembygdsföreningar.
Noterades också att Sveriges Hembygdsförbund gett ut en publikation om ”Konsten att
arkivera” en handledning. Ingemar gavs i uppdrag att föreslå eventuella åtgärder med
anledning av denna till senare styrelsemöte.
Noterades slutligen att Stockholms läns bygdegårdsdistrikt, inom Bygdegårdarnas
Riksförbund, ordnar en konferensresa i höst till Mariehamn.

Nästa möte
Styrelsens våravslutning sker hos Peter Rimbe onsdagen den 28 juni. Peter bjuder på
en lättare förtäring.

Bevakningslista 050602
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Aktivitet

Status /kommentar

Tider

Ansvarig

Styrelsen
Kommande
styrelsemöten
Månadsvärdar

Höstens möten ej fastställda

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.

Byggstart
september
Klart 2005

2005?
2005?

Borden behöver åter igen ses över, de är
vingliga. Stora bordet skulle få en ny skiva.
Målning av fasad. Norrsidan återstår.
Målning och eventuell kittning av fönster.
Målning av grund?
Genomförs i vår.

Utvändig
renovering av
gården
Fällning av
skorstenen
Gallring runt gården Målsättning att öppna upp runt gården,
skapa förutsättningar för en mer
parkliknande växtlighet och att rensa bort
avverkningsmogna träd. Avverkningen
slutförs under året.
Nycklar
Lars har tryckt upp fler nycklar, en lista görs
över vem som har nycklar till ytterdörr,
källare, kyrkisrummet och boden.

…………………………………..

Gunnar Bergsten

Roland

Roland
Håkan
?
Roland
Roland

2005

Gugge

Snarast

Lars

…………………………………..

Ingemar Borelius
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