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Styrelsemöte i Orkesta hembygdsförening nr 5
den 15 juni 2005.
Närvarande: Gunnar Bergsten, Ingemar Borelius, Lars Fajerson, Roland Janson, Peter
Rimbe, Jan Nordahl, Åsa Westberg.
Protokollförare: Ingemar Borelius
Mötet inleddes med en tyst minut för vår avlidne styrelsekamrat Anethe Bondesson.
Beslöts att en blomma överlämnas till Anethe’s familj.

Föregående protokoll
Inga kommentarer.

Ekonomin
Lars redovisade resultat och balansrapport per 050615. Det ekonomiska läget är gott.
Inga särskilda anmärkningar.

Bygdegården
Noterades att återflytten av redskapsboden har skett till sin permanenta plats.
En nyckellista biläggs detta protokoll.
Beslöts att ombyggnaden av gården påbörjas helgen den 3 – 4 september. Roland är
byggledare och ansvarar för planeringen av arbetet.
Beslöts att fullföljandet av den utvändiga ommålningen och rivningen av skorstenen får
anstå tills efter ombyggnaden.
Utgallringen av gamla träd fullföljs under ledning av Gunnar. En gemensam genomgång
görs för att bedöma vilka träd som ska tas bort.

Uthyrningen
En ny version av hyresavtal för bygdegården godkändes med en smärre ändring.
Avtalet läggs ut på föreningens hemsida och ska kunna skrivas ut och fyllas i av
hyresgästen.
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Beslutades att Ingemar och Lars ser över prislistan och presenterar ett förslag vid nästa
styrelsemöte.
Månadsvärdar utsågs för andra halvåret 2005. Se checklistan nedan.

Genomförda medlemsaktiviteter
Gunilla Lundh, representant för den föräldragrupp som ansvarar för
ungdomsverksamheten i gården, berättade om vårens aktiviteter. Man har spelat pingis
och biljard och man umgås. 56 ungdomar i åldrarna 13 – 16 år är anmälda till
ungdomsverksamheten. Ett stort antal deltar varje gång, 40 deltog på avslutningsdiskot.
Många föräldrar ställde upp på informationsmötet men tyvärr deltar alltför få när
ungdomsgruppen samlas. Gunilla och Kenneth Asp drar ett tungt lass. Fler föräldrar
måste lockas med till höstens program.
Gunilla eller Kenneth kommer till styrelsens möten åtminstone en gång per termin.
Roland är styrelsens kontaktperson mot föräldragruppen.

Kommande medlemsaktiviteter
Slutplaneringen inför midsommarfirandet gicks igenom. Noteringar se bifogad
checklista.
Höstens program spikades.
•
•
•
•
•
•
•

Ungdomsverksamheten äger rum varje fredag under hösten med början den 26
augusti.
8 oktober - pubafton och nyinvigning av den ombyggda gården.
15 oktober - barnteater
19 oktober - hearing med representanter från kommunen
12 november - pubafton
26 november - ljusstöpning
4 december – adventsfirande med julmarknad

Övrigt
Ingemar berättade om de informationstavlor som sattes upp 1998 av klass 5 i Gustav
Vasaskolan med information om olika ”historiska” platser i socknen. Skolans rektor,
Bibbi Söderberg, har föreslagit att Hembygdsföreningen ska ta över ansvaret för dessa
tavlor. Flera av tavlorna är borta, de som finns kvar är i dåligt skick.
Det beslutades att föreningen ska initiera ett arbete med syfte att ersätta tavlorna och
välja ut ett antal platser där Hembygdsföreningen kan placera ut mer permanenta
informationstavlor. Intresserade sockenbor bjuds in för att delta i en arbetsgrupp. Lars
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och Susanne representerar föreningen. Ingemar skriver en informationstext för
publicering i Informationsblad 4 som lämnas ut under september.
Gunnel Orselius-Dahl, kommunstyrelsens vice ordförande, kommer till
Hembygdsgården den 19 oktober tillsammans med en representant för kommunens
förvaltning. Syftet med mötet är att ge de boende en möjlighet att ställa frågor till
kommunledningen rörande Orkesta och Lindholmen. Det kan t ex gälla utbyggnaden av
Lindholmen, underhåll av vägar, grönområden och stationsområdet, skolan mm.
Ingemar skriver en informationstext för publicering i Informationsblad 4.

Post
Inget fanns att notera.

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

Bevakningslista 050615
Aktivitet

Status /kommentar

Tider

Ansvarig

Styrelsen
Kommande
styrelsemöten
Månadsvärdar

31 augusti 19 00, 12 oktober 19 00, 17
november (Helsingforsbåten)
07/Gunnar, 08/Lars, 09/Roland, 10/Peter,
11/Susanne, 12/Ingemar
En checklista beskriver vad månadsvärden
skall göra.

Gugge och
Ingemar

Skötsel av gården
Renovering hall,
toaletter, och entré.

Belysning
Översyn av
elinstallation
Översyn av borden
Utvändig
renovering av
gården
Fällning av

Nya toaletter, en handikappsanpassad. Ny
isolering och nya ytskikt i hallen.
Handikappsramp till trappan.
Boverket finansierar ombyggnaden.
Föreningens revisor granskar ekonomin före
och efter. Per Lindström Peli Bygg är
godkänd granskare av ombyggnaden.
Belysningen i stora salen ses över
Görs i samband med ombyggnaden.
Borden behöver åter igen ses över, de är
vingliga. Stora bordet slipas eller förses med
en ny skiva.
Målning av fasad. Norrsidan återstår.
Målning och eventuell kittning av fönster.
Målning av grund?
Genomförs i vår.

Byggstart
september

Roland

Klart 2005

2005
2005

Roland
Roland
?
Roland
Roland
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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.

…………………………………..
Gunnar Bergsten

2005

Gugge

…………………………………..
Ingemar Borelius
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