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Styrelsemöte i Orkesta hembygdsförening nr 6
den 22 augusti 2005.
Närvarande: Gunnar Bergsten, Ingemar Borelius, Lars Fajerson, Roland Janson,
Susanne Lindstedt, Jan Nordahl, Peter Rimbe, Åsa Westberg.
Protokollförare: Ingemar Borelius

Föregående protokoll
Godkändes

Ekonomin
Lars meddelade att det ekonomiska läget är gott. Medlemsantalet f n är 211 personer
vilket är en av de bästa siffrorna någonsin. Inga särskilda anmärkningar i övrigt.
Gunnar meddelade att han inte lyckats hitta någon kandidat till rollen som kassör. Lars
meddelade att han naturligtvis sköter kassörsrollen tillsvidare men att det är angeläget
att hitta en ersättare som kan skolas in inför nästa mandatperiod.

Ombyggnaden av bygdegården
Roland meddelar att alla nödvändiga formalia klara inför ombyggnaden av hall och
toaletter. Byggstart är den 3 september.
Ingen uthyrning får ske under september. Ingemar informerar ansvarig för
ungdomsverksamheten om att stora salen inte är tillgänglig under september.
Installation av ny belysning i stora salen sker i samband med ombyggnaden.
Utbetalning av beslutade bidrag från Boverket sker efter besiktning av Peli Bygg AB.

Bygdegården övrigt
Resterande målning av gårdens norrsida och av fönster skjuts upp till nästa år. Det
gäller också den planerade fällningen av skorstenen och återstående gallring av
skogen.
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Uthyrningen
Ingemar presenterade en sammanställning över priser för lokaler inom som hyrs ut av
kommunen eller kyrkan. Det konstaterades att priset för hyra av hembygdsgården är
lågt och att en hyreshöjning kan motiveras när ombyggnaden är klar. Det beslutades att
hyran för föreningsmedlemmar som bor i socknen ska vara 1 000 kr och för övriga
1 800 kr. I detta pris ska köksutrustningen ingå. Ingemar och Lars ser över resterande
prislista och presenterar ett förslag vid nästa styrelsemöte.

Medlemsaktiviteter
•
•
•
•
•
•
•

Ungdomsverksamheten äger rum varje fredag under hösten med början den 26
augusti.
8 oktober - pubafton och nyinvigning av den ombyggda gården. Brothers spelar.
15 oktober - barnteater
19 oktober – Gunnel Orselius-Dahl (Vice ordförande i kommunstyrelsen och Olle
Wallin (Chef för tekniska kontoret) besöker hembygdsgården(Ingemar ansvarar)
12 november – pubafton (Peter ordnar orkester)
26 november – ljusstöpning (Jan ansvarar)
4 december – adventsfirande med julmarknad (Åsa och Lars ansvarar)

Nästa informationsblad
Nästa informationsblad distribueras under september. Roland presenteras i detta
nummer.

Övrigt
Frågan om samverkan med Gustav Vasa stiftelsen hanteras vid ett senare
styrelsemöte.
Noterades att en inbjudan kommit från Vallentuna Hembygdsförening som firar 50 år i
år. Beslutades att Lars Fajersson med fru deltar i firandet som representant för Orkesta
hembygdsförening.

Post
Inget fanns att notera.

Styrelsemöten
Styrelsemötet den 17 november äger rum i samband med en resa till Helsingfors.
Gunnar ansvarar för resan och ordnar ett kulturellt program i samband med stoppet i
Helsingfors.
Vid höstens avslutande styrelsemöte den 15 december ordnas ett julbord. Peter
ansvarar.
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Bevakningslista 050822
Aktivitet

Status /kommentar

Tider

Ansvarig

Styrelsen
Kommande
styrelsemöten
Månadsvärdar

12 oktober 19 00, 17 november
(Helsingforsbåten), 15 december
09/Åsa? 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

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 i
anslutning till ombyggnaden.
Görs i samband med ombyggnaden.

Byggstart
september

Roland

Klart 2005

2005

Roland

2005

Roland

Borden behöver åter igen ses över, de är
?
vingliga. Stora bordet slipas eller förses med
en ny skiva.
Målning av fasad. Norrsidan återstår.
2006
Målning och eventuell kittning av fönster.
Målning av grund?
Genomförs i vår.
2006

Roland

2006

Gugge

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.

…………………………………..
Gunnar Bergsten

?

Roland

…………………………………..
Ingemar Borelius
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