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Styrelsemöte i Orkesta hembygdsförening nr 7
den 5 oktober 2005.
Närvarande: Gunnar Bergsten, Ingemar Borelius, Lars Fajerson, Roland Janson,
Susanne Lindstedt, Gunilla Lundh, Jan Nordahl, Peter Rimbe, Åsa Westberg.
Protokollförare: Ingemar Borelius

Ny styrelsemedlem
Gunnar hälsade Gunilla Lundh välkommen till styrelsen som adjungerad ledamot.
Gunilla ansvarar för ungdomsverksamheten på Hembygdsgården.

Föregående protokoll
Godkändes

Ekonomin
Lars meddelade att det ekonomiska läget är gott. Medlemsantalet f n är 213 personer
vilket är en av de bästa siffrorna någonsin.

Underhåll av Bygdegården
Ombyggnaden
Ombyggnaden har genomförts enligt plan. Vissa arbeten återstår, främst pga försenade
leveranser. Trossbotten och isolering har bytts ut i den rötskadade inre, äldsta delen av
hallen. Golvet i den yttre halvan av hallen var i gott skick. Förutom att två nya toaletter
och en ny garderob har byggts har alla ytskick byts ut respektive målats och ett nytt golv
har lagts. Dessutom har elinstallationerna gjort om med ett nytt proppskåp, jordade
kontakter och nya ljusarmaturer i hall och storstuga. Byggledaren Roland och övriga
iblandade tackas för ett väl genomfört projekt.

Övrigt
Gallringen runt gården fortsätter i Gunnars regi. Gunilla Lundh, som arbetar som
trädgårdsarkitekt, bidrar med råd om hur en ljus parkliknande miljö med övervägande
lövträd kan skapas runt gården.
Lars meddelade att han installerat nya modernare lås i källaringång och bod.
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Ungdomsverksamheten
Gunilla rapporterar att ungdomsverksamheten fungerar bra. I genomsnitt ca 20
ungdomar (vid ett tillfälle 53 ungdomar) från Orkesta, Markim och Frösunda besöker
gården varje fredag. Ålder 12 – 14 år. Det är ett problem att så få föräldrar ställer upp.
Gunilla ordnar ett schema för att säkerställa att tillräckligt många delar ansvaret.
Beslutades att Lars köper in en DVD-box och en TV för max 2 500 kr att användas i
ungdomsverksamheten.

Barnteater
På Alla helgons dag, den 5 november, kl.14 00 gästas gården av dockteatern Tittut.
Inträde tas ut med 20 kr. Lars ansvarar.

Medlemsaktiviteter
•
•
•
•
•
•
•

Ungdomsverksamheten äger rum varje fredag under hösten.
8 oktober - pubafton och nyinvigning av den ombyggda gården. Brothers spelar.
19 oktober – Gunnel Orselius-Dahl (Vice ordförande i kommunstyrelsen och Olle
Wallin (Chef för Samhällsbyggnadsnämnden) besöker hembygdsgården(Ingemar
ansvarar)
5 november - Dockteatern Tittut gästar gården. Lars ansvarar.
12 november – pubafton (Markim-Orkesta Electric Band spelar)
26 november – ljusstöpning (Jan ansvarar)
4 december – adventsfirande med julmarknad (Åsa och Lars ansvarar)

Uthyrningen
Beslut om slutlig justering av prislistan tas vid nästa styrelsemöte.
Inget övrigt att rapportera.
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Information
Nästa infoblad
Informationsblad nr 5 distribueras under mitten av November. Åsa presenteras i detta
nummer. Gunilla berättar om ungdomsverksamheten.

Hemsidan
Inget att rapportera.

Övrigt
Frågan om samverkan med Gustav Vasa stiftelsen hanteras vid ett senare
styrelsemöte.
En offert har lämnats från Securitas avseende larmanläggning inklusive larm till
Securitas bevakningscentral. Lars besvarar offerten och tittar på möjligheterna att
installera ett ”eget” larm utan koppling till larmcentral.
Gunnar har kontaktats av en representant för Föreningen Långhundraleden. Gunnar
meddelar att vi för närvarande inte har någon representant som kan delta i föreningens
möten. Susanne kollar om någon medlem utanför styrelsen är beredd att åta sig
uppdraget.

Post
Bygdegårdarnas Riksförbund ordnar en ekonomidag den 12 november. Lars
undersöker om han har möjlighet att delta.
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Bevakningslista 051005
Aktivitet

Status /kommentar

Tider

Ansvarig

Styrelsen
Kommande
styrelsemöten
Månadsvärdar

17 november (Helsingforsbåten), 15
december
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
oktober
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.

…………………………………..
Gunnar Bergsten

?

Roland

…………………………………..
Ingemar Borelius
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